Programación Conjunta Internacional
MINECO obre la convocatòria “Programación Conjunta Internacional 2018” amb l’objectiu de finançar la participació
d’equips espanyols en projectes de recerca col·laborativa que hagin participat amb èxit a convocatòries
transnacionals conjuntes en les que participa el ministeri en àrees temàtiques específiques.
Documentació a presentar:
- Formulari electrònic
- Memòria científico-tècnica segons el model normalitzat per la convocatòria (document adjunt) on es descriu la part
del projecte que desenvoluparà l’equip espanyol dins del projecte col·laboratiu. Es recomana que sigui escrita en
anglès, però és requisit en cas de que el projecte que es sol·licita té un pressupost igual o superior a 100.000€.
Extensió màxima 15 pàgines en format Times New Roman o Arial, mínim 11 punts; marges laterals 2,5 cm; marges
superior i inferior 1,5 cm; espai interlínia mínim senzill.
- CVA Investigador Principal segons model normalitzat per la convocatòria o bé el CVA generat a través del FECYT.
Es recomana sigui escrit en anglès, màxim 4 pàgines.
- Segons les característiques del projecte, també s’haurà d’adjuntar la memòria científico-tècnica conjunta
presentada a la convocatòria internacional i el CVA dels components de l’equip investigador.
Informació que cal tenir preparada per omplir el formulari electrònic:
- Identificació de l’àrea i subàrea temàtica (veure Anexe II de les bases de la convocatòria)
- Identificació obligatòria del reto escollit per a realitzar l’actuació
- Identificació de la convocatòria conjunta transnacional en la que s’emmarca l’actuació (veure Anexe I de les bases
de la convocatòria)
- Rol (coordinador principal o soci) segons consti a la proposta internacional
- Resum en espanyol i anglès, del impacte científico-tècnic esperat del projecte i ressenya del CV de l’IP
- Descripció de l’impacte socio-econòmic esperat del projecte sobre l’Estat o la regió on es desenvolupa el projecte i
l’impacte esperat en la internacionalització de l’equip de recerca.
Presentació sol·licituds:
- Termini intern per a enviar generar la sol·licitud al portal del MINECO per part de l’investigador del 31 de juliol al 7
de setembre a les 15h
Per tal de que es procedeixi a la signatura i presentació de la sol·licitud per part del representant legal, caldrà que
feu arribar a la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva el document generat automàticament per part de
l’aplicatiu amb les signatures originals de l’IP i l’equip investigador
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