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Terminis presentació sol·licituds: (3 terminis, en funció de les temàtiques dels projectes)

Des del 10/01/12 fins al 07/02/12, a les 15:00 .

Des del 12/01/12 fins al 09/02/12, a les 15:00 .

Des del 17/01/12 fins al 14/02/12, a les 15:00 .

01.- Beneficiaris

02.- Resum

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20866.pdf

https://www.micinn.es/proyectosid/

03.- Tipus de projectes

Projectes A: Projectes per a joves investigadors principals. Requisits :

- Tenir menys de 41 anys a 31/12/12.

- No haver estat investigador principal d'un projecte amb una durada superior a un any d'aquest mateix programa.

Projectes B:

- Projectes dirigits a IP que reuneixin els requisits generals de la convocatòria.

04.- Subvenció màxima per tipus de cost (marginals vs totals) i conceptes subvencionables

Pressupost: 430M€ (325M€ subvenció + 105M€ bestreta FEDER)

- Els projectes podran realitzar-se de forma individual o coordinada. En el cas dels projectes coordinats els subprojectes podran ser de tipus A 

o B, si bé l'investigador coordinador ha de ser IP d'un subprojecte tipus B

Resolució: màxim 6 mesos a partir de l'inici dels terminis de sol·licitud

Justificació: entre 01/01 i 31/03 posterior per cadascuna de les anualitats.

Durada dels projectes: 3 anys a partir de la data que dictamini la resolució de concessió

Enllaç sol·licitud:

Enllaç Convocatòria:

Investigació Fonamental No Orientada 
Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación

Universitats, els centres públics d'R+D+I, els centres privats d'R+D+i sense ànim de lucre, els centres tecnològics i les entitats sense ànim de 

lucre vinculades a la ciència, la tecnologia, la recerca i la innovació.

Temàtiques: Ciència i Tecnologia de Materials (TM), Ciències de la Computació i Tecnologia Informàtica (INF), Enginyeria Civil i Arquitectura 

(ICI), Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica (IEL),  Enginyeria Mecànica, Naval i Aeronàutica (IME), Matemàtiques (MTM), Química 

(QMC), Tecnologia Electrònica i de Comunicacions (COM), Tecnologia Química (TQ)

Temàtiques: Ciències de l'Educació (EDU), Ciències de la Terra (CT), Ciències Socials (CS), Dret (DER), Economia (ECO), Filologia i Filosofia (FFI), 

Física i Ciències de l'Espai (FI), Història i Art (HA), Psicologia (PS)

Temàtiques: Agricultura (AGR), Biologia Fonamental i de Sistemes (BFS), Biologia Vegetal, Animal i Ecologia (BVA), Biomedicina (BMED), 

Ciència i Tecnologia dels Aliments (TA), Ramaderia i Pesca (GAN), Medicina Clínica i Epidemiologia (MCLI)

Objecte: Finançar projectes consistents en treballs experimentals o teòrics  a fi d'adquirir nous coneixements, encara que no hi hagi 

perspectives immediates d'aplicació pràctica i directa; aquests han de suposar un avanç en l'àmbit en què s'enquadrin.

% subvenció Marginals --> 100% Totals --> 50%

Personal nou contractat existent i contractat

Compl. Salarial Sí No

Fungible Sí Sí

Viatges i dietes Sí Sí

Equips Sí No

Amort. Equips No Sí (nous)

C. Indirectes 21% CD No

Altres Sí Sí

Auditoria ≤ 1.200€ ≤ 1.200€

Conceptes Subvencionables

Modalitat de costs
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05.- Criteris d'Avaluació

1. º Valoració dels aspectes relatius al grup de treball (0-50 punts).

ii. Els resultats previs que els equips d'investigació hagin obtingut en l'àmbit temàtic de la proposta.

iii. L'interès dels resultats dels projectes i informes realitzats per actuacions prèviament finançades pel Pla Nacional d'I + D + i.

iv. Contribucions científico-tècniques esperades per part del grup sol·licitant del projecte.

2. º Valoració dels aspectes relatius al desenvolupament científic tècnic del projecte. (0-50 punts).

ii. La viabilitat de la proposta.

iv. L'adequació del pressupost a les activitats proposades i justificació del mateix d'acord a les necessitats del projecte.

v. Existència d'un pla adequat i suficient de difusió i transferència dels resultats del projecte.

b) Una avaluació d'oportunitat, d'acord amb els criteris següents:

1. º Participació en altres programes nacionals i / o internacionals d'I + D + i.

2. º Participació de dones i joves menors de 30 anys en l'equip de recerca, com a investigadors principals o com a participants.

5. º La disponibilitat de la infraestructura marítima o antàrtica, en aquells projectes que la requereixin.

6. Tractant-se de projectes a desenvolupar a l'Àrtic.

L'avaluació i selecció de les sol·licituds s'ha d'atenir a les bones pràctiques internacionalment admeses per a l'avaluació i consistirà en:

a) Una avaluació cientificotècnica de les sol·licituds dels dos tipus de projectes (A o B), d'acord amb els següents criteris, que es 

focalitzaran en cada cas en relació amb les especificitats de cada tipus i que computaran de forma proporcional:

i. Capacitat de l'investigador principal i de la resta de l'equip d'investigació per a la realització de les activitats programades i contribucions 

recents d'aquests relacionades amb el tema del projecte.

v. Internacionalització de l'activitat investigadora: Internacionalització del grup i de la proposta, col·laboració amb altres equips d'investigació.

i. La rellevància cientificotècnica en relació amb altres sol·licituds presentades. Novetat i rellevància dels objectius en relació amb l'estat del 

coneixement propi del tema.

iii. Adequació de la metodologia, disseny de la investigació i pla de treball en relació amb els objectius del projecte. Per al cas de projectes 

coordinats, complementarietat dels equips d'investigació participants i beneficis de la coordinació.

3. º Participació d'un o diversos EPO, a través de demostracions d'interès i la seva participació activa en el desenvolupament dels projectes, 

fins i tot aportant finançament, personal, serveis o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú.

4. º Compliment pels membres de l'equip d'investigació de l'obligació de presentar les memòries científiques i econòmiques de seguiment i 

els informes finals corresponents a projectes d'investigació finançats amb anterioritat pel extint Ministeri d'Educació i Ciència o el MICINN.
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