En data de 27 d’octubre de 2020, el Sr. Lluís Rovira Pato, director de la Fundació Institució dels
Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA), i el Dr. José Luis Riechmann, director
de Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) han signat el
Conveni de col·laboració entre la Fundació Institució dels Centres de Recerca de
Catalunya i el Centre de Recerca en Agrigenòmica en el marc del Programa d’avaluació
dels centres CERCA.
El conveni assenyala que el CRAG ha obtingut una valoració “A” en el procés d’avaluació general
del període 2016-2019 i que el comitè d’avaluació ha elaborat un informe executiu amb
recomanacions que s’han d’implementar en un període de cinc anys.
El conveni estableix el marc de col·laboració entre la Fundació I-CERCA i el CRAG per
fomentar, mantenir i millorar l'obtenció de resultats d'alt nivell mitjançant la implementació de
les seves respectives missions per mantenir i incrementar la seva competitivitat en l'àmbit
internacional en el marc del Programa d’Avaluació dels centres CERCA.
Per col·laborar en la consecució de l’objecte del conveni la Fundació I-CERCA aportarà al CRAG
345.000,00 euros. El CRAG haurà de destinar el finançament amb caràcter exclusiu a la
realització de les accions objecte del conveni. Aquestes accions són:


Reforçar l'àrea de Ciència i Impacte del CRAG (Projectes i Afers Internacionals,
Comunicació i Ciència Oberta, i Transferència de Tecnologia) mitjançant inversions en
personal, eines de treball i / o activitats específiques de l'àrea;



Reforçar l'àrea d'Investigació del CRAG mitjançant inversions en equipament científic,
personal, i / o activitats específiques de l'àrea,



Millorar les capacitats operatives i administratives del CRAG mitjançant inversions en
equipament i / o infraestructures

El conveni es vigent fins a la finalització del període d'execució i de justificació de les
actuacions referides a l'activitat del centre, com a molt tard el 31 de Desembre de 2023.

