PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ
: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA
: 7200. Consorci Centre de Recerca en Economia Internacional

Subsector: Cons

Objectius estratègics i operatius del programa
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a
Catalunya. (OE12.2)
3.
Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització

Indicadors del gestor
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del
centre (CREI)
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total
d'ingressos (CREI)
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi
participen investigadors del centre (CREI)
4. Nombre d'investigadors doctors (CREI)
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4,00
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13,00
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OE12.2

12,00

11,00
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Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Seleccionar i contractar els investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i a les sinèrgies que aportin.
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional
4. Participar en els programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en l'àmbit de l'economia internacional
5. Presentar i divulgar la recerca a través de seminaris interns i presentacions en altres institucions i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb àmplia distribució
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades.
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos de post-grau i avançats de llicenciatura
10. Participar en direcció de tesi de doctorat
11. Participar en xarxes de recerca int. com National Bureau of Economic Research (NBER) o Centre for Economic Policy Research (CEPR)
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona GSE
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional

Despeses per capítols del gestor (EUR)

Import sense consolidar

1 Remuneracions del personal
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
6 Inversions reals
7 Transferències de capital
8 Variació d'actius financers
9 Variació de passius financers
Total despeses

1.292.000,00
112.635,48
5.545,28
0,00
37.500,00
0,00
0,00
102.084,48
1.549.765,24

Llocs de treball pressupostats del gestor

25

244

