Convocatòria 2020
Programa de beques i ajuts a l’estudi
Fundació Privada Barcelona Education in Science and Technology

Segons acord del patronat de la fundació BEST de data 8 de juny de 2020

Convocatòria 2020
Programa de beques i ajuts a l’estudi

Contingut
1.

Acord de Convocatòria .................................................................................................. 3

2.

Tipologia de beques i ajuts convocats .......................................................................... 3

3.

Terminis de sol·licitud, resolució i acceptació de les beques i ajuts .......................... 3

4.

Enviament de la documentació de sol·licitud .............................................................. 4

5.

Disponibilitat pressupostària ....................................................................................... 4

Pàgina 2 de 4

Convocatòria 2020
Programa de beques i ajuts a l’estudi

1. Acord de Convocatòria
Reunit el patronat de la fundació Barcelona Education in Science and Technology (BEST) en data
8 de juny de 2020 de manera virtual per mitjans electrònics, acorda aprovar la Convocatòria
2020 del Programa de beques i ajuts a l’estudi, d’acord amb el que fixen les Bases de dit
programa i segons el que es disposa en els apartats següents.

2. Tipologia de beques i ajuts convocats
D’acord amb la tipologia de beques i ajuts descrita a les Bases del Programa de beques i ajuts a
l’estudi de la fundació BEST, a la Convocatòria 2020 es convoquen els tipus següents:
a) Ajuts als estudis
b) Beques de mobilitat
c) Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies sobrevingudes

3. Terminis de sol·licitud, resolució i acceptació de les
beques i ajuts
El detall dels terminis de la Convocatòria 2020 és el que es recull als apartats a continuació.

a. Ajuts als estudis
Els terminis queden disposats de la manera següent:
Inici del termini per a la presentació de sol·licituds:
Data límit per a la presentació de sol·licituds:
Termini per a possibles entrevistes:
Comunicació a les persones sol·licitants:
Acceptació:

29/06/2020
29/07/2020 @ 23:59 (hora Barcelona)
Del 30/07/2020 al 05/08/2020
07/08/2020
Durant els 30 dies naturals següents a
la comunicació

b. Beques de mobilitat
Mateixos terminis que per als Ajuts als estudis (tipus a).
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c. Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes
Els terminis queden disposats de la manera següent:
Inici del termini per a la presentació de sol·licituds:
Data límit per a la presentació de sol·licituds:
Termini per a possibles entrevistes:
Comunicació a les persones sol·licitants:
Acceptació:

29/06/2020
27/05/2021 @ 23:59 (hora Barcelona)
Durant les quatre setmanes següents
a la data de sol·licitud
En un termini de dos mesos des de la
data de sol·licitud
Durant els 30 dies naturals següents a
la comunicació

4. Enviament de la documentació de sol·licitud
Es podrà presentar la documentació necessària prevista a les Bases del Programa mitjançant la
tramesa electrònica a través de la pàgina web de la Fundació BEST (www.fbest.org).
També s’acceptaran sol·licituds rebudes dintre dels terminis de la Convocatòria mitjançant
l’enviament de la documentació necessària prevista a les Bases del Programa per correu
electrònic a l’adreça info@fbest.org.

5. Disponibilitat pressupostària
El patronat de la fundació fixa per a la Convocatòria 2020 un import total màxim de 50.000€ per
destinar-lo als ajuts convocats.
D’aquest import màxim global, es fixa que:
➢ Un màxim del 90% serà destinat a Ajuts als estudis (tipus a) i Beques de Mobilitat (tipus
b).
➢ Un mínim del 10% serà reservat per a Ajuts del fons d’emergència per a circumstàncies
sobrevingudes (tipus c)
La disponibilitat pressupostaria no executada quedarà a la fundació BEST de manera que pugui
ser utilitzada en convocatòries posteriors.
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