Accions de Dinamització Europa Investigació: Ajuts a Grups per Propostes H2020
Ens plau informar-vos que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha obert la convocatòria Acciones de
Dinamización “Europa Investigación” 2019, contemplades al Programa Estatal d'I+D+i Orientada a los Retos de la
Sociedad.
Objecte: Finançar la preparació i presentació de noves propostes dirigides a les convocatòries de l'H2020 i Horizon
Europe d'accions de recerca i innovació de col·laboració transnacional emmarcades en:
- Els pilars "Societal Challenges" i "Industrial Leadrship"
- Marie Sklodowska-Curie, RISE i ITN
- FET
- ERC (Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants)
Requisits de les propostes
- A la proposta, el pressupost del conjunt d'entitats espanyoles participants haurà de ser superior a 2.000.000€ o al
25% del total sol·licitat pel consorci europeu en la convocatòria internacional.
Requisits dels investigadors principals:
- L’investigador principal de la sol·licitud ha de constar com a coordinador del projecte europeu, a excepció de les
sol·licituds de les ERC en les que figuraran com a persona sol·licitant
- Tenir vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) amb l’entitat sol·licitant des de la
presentació de sol·licitud i durant tot el període d’execució del projecte. En el cas de les propostes individuals de
l'ERC, els investigadors sense vinculació podran sol·licitar un ajut tutelats per un altre investigador que compleixi
amb els requisits anteriors, qui figurarà com a responsable principal de la sol·licitud.
- El responsable principal haurà de tenir el títol de doctor o ser titulat superior. En les modalitats ERC cal que el
sol·licitant tingui el títol de doctor.
- Els investigadors principals o investigadors tutors poden presentar una única sol·licitud
Durada: D'1 a 2 anys a comptar a partir de la data de resolució de concessió. La data d'inici haurà de ser posterior a
l'1 de gener de 2019.
Dotació:
- 25.000€ en les accions de recerca i innovació i les accions i accions Marie Sklodowska-Curie RISE i ITN
- 10.000€ en projectes ERC
Despeses subvencionables:
- Material fungible, subministraments i productes similars

- Consultoria, traducció i serveis equivalents
- Formació del personal associat a l’actuació destinats exclusivament a la preparació de propostes objecte de
l’actuació
- Viatges i dietes, congressos, conferències i reunions per un termini inferior a 15 dies
- Assessorament i suport a la innovació (consultoria de gestió, assistència tecnològica, serveis de transferència
tecnològica, formació, etc.).
- Subcontractació (màxim un 25%)
Despeses NO subvencionables:
- Despeses relacionades amb propostes presentades abans de l’1 de Gener del 2019 a convocatòries internacionals
- Àpats de feina ni atencions de caràcter protocol·lari
- Quotes a societats o associacions científiques
Incompatibilitats:
- Ser IP d’un projecte de la convocatòria 2018 de les Accions de Dinamització «Europa Excel·lència», del Programa
Estatal de Generació del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i, en el marco
del Plan Estatal de I+D+i 2017-2020.
- La participació com a responsable principal o com a investigador principal tutor en la present convocatòria serà
incompatible amb la participació com a investigador principal o com a membre de l'equip col·laborador en qualsevol
actuació del Plan Estatal de I+D+i 2013-2016 o del Plan Nacional de I+D+i 2008-2012.
Calendari:
- 23 d’Abril del 2019: Termini per enviar a ajuts@vhir.org el pressupost de la proposta
- 24 d’Abril del 2019: Termini Intern per a la presentació de sol·licituds via telemàtica per part de l’investigador
**Recordar-vos que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
- Termini Oficial de la convocatòria: 25 d’Abril del 2019 a les 15h
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