MICINN - Projectes I+D+i - 2020 Retos Investigación
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
PROYECTOS I+D+i
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha publicat la convocatòria
Proyectos I+D+i amb les modalitats Retos Investigación i Generación de Conocimiento. Romandrà oberta del
26/11/2020 al 17/12/2020
OBJECTE (RETOS INVESTIGACIÓN)
Finançar projectes individuals (amb un o dos IP) o projectes coordinats, tant experimentals com teòrics, orientats a
la cerca de solucions científico-tècniques que permetin resoldre els problemes plantejats en els reptes de la societat.
Es pretén fomentar la creació d’esquemes de cooperació científica amb aproximacions multi i trans-disciplinars per
tal de dur a terme projectes rellevants, ambiciosos, amb elevat impacte socio-econòmic i de clara projecció
internacional, evitant la fragmentació de grups de recerca i fomentant sinergies i l’associació d’equips en un projecte
únic.
OBJECTE (GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO)
Finançar projectes sense orientació temàtica prèviament definida, motivat per la curiositat científica i amb l’objectiu
principal de l’avenç del coneixement, independentment de l’horitzó temporal i de l’àmbit d’aplicació del mateix. Són
ajuts que pretenen contribuir a la generació de capacitats d’investigació i a la col·laboració i internalització dels
equips que treballen en organismes d’investigació, especialment públics.
DURADA
3 o 4 anys
TIPUS DE PROJECTES
• Projectes tipus A : Projectes dirigits per investigadors “joves” que no tinguin vinculació o sigui temporal (modalitat
JIN), que no hagin dirigit projectes de recerca de convocatòries nacionals.
• Projectes tipus B: Projectes liderats per investigadors consolidats.
REQUISITS
• Estar en possessió del títol de doctor.
• Mantenir una vinculació funcionarial, estatutària o laboral (indefinida o temporal) des del dia de la presentació de la
sol·licitud fins a la finalització de l’execució del projecte.
• Dedicació única al projecte.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per l'aplicatiu que habilitaran el dia que obri la convocatòria.
DOCUMENTACIÓ
• Formulari electrònic de sol·licitud
• Memòria científico-tècnica (si el pressupost és igual o superior a 1000.000€ caldrà redacta-ho en anglès)
• CVA de l’Investigador/a Principal i de l’equip.

• Quan al projecte hi figurin investigadors/es d’altres entitats, caldrà entregar el document d’autorització de
participació del centre.
CALENDARI
• 01/12/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 02/12/2020 - Revisió opcional per part de la CAI
• 07/12/2020 - Revisió obligatoria d'abstract i pressupost
• 16/12/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 17/12/2020 - Termini oficial de la convocatòria
Us recordem 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.
Per més informació podeu consultar la documentació adjunta i vistar la pàgina web del Ministerio de Ciencia e
Innovación.
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l’hora de
preparar les vostres sol·licituds.
Cordialment,
..................................................................

