AES. Intensificación actividad investigadora
Benvolgudes i benvolguts,
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 23 de desembre de 2020, la convocatòria corresponent a
l'any 2021 de l'Acción Estratégica en Salud, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Contractes per a la intensificació de l'activitat investigadora
OBJECTE
La contractació en centres de titularitat pública de facultatius especialistes, diplomats universitaris o graduats en
Infermeria, Odontologia o en Fisioteràpia, per a realitzar part de l'activitat clínic-assistencial de professionals que al
mateix temps desenvolupen activitats de recerca.
Aquesta convocatòria té un límit de propostes per Institut Acreditat. Si se supera el límit marcat per l'ISCIII, s'activarà
automàticament un procés de priorització intern. Per tant, la realització de la mostra d'interès serà vinculant per
poder participar en procés intern d'avaluació de les propostes. Aquelles mostres d'interès rebudes fora del termini
marcat o per alguna via que no sigui el formulari web intern, no seran avaluades.
DOTACIÓ ECONÒMICA
20.000€ (Infermeria, Odontologia i Fisioteràpia)
30.000€ (personal facultatiu)
*Pot ser necessari cofinançament del grup receptor.
DURADA
2 anys
CARACTERÍSTIQUES DELS CONTRACTES
• Aquests ajuts permetran la contractació laboral en 2022 i, si escau en 2023, durant el temps que equivalgui a
l'alliberament del 50% de la jornada assistencial en còmput anual del personal que vagi a substituir a la persona
candidata.
• Els períodes d'interrupció en la contractació dels substituts no seran susceptibles de recuperació.
REQUISITS PERSONES CANDIDATES
• Podran optar a aquesta actuació els professionals amb activitat assistencial que siguin investigadors principals de
projectes de recerca concedits en les convocatòries de 2019 o 2020 de l’AES.
• Podran optar a aquesta actuació els professionals amb activitat assistencial que siguin els responsables científics
en els seus centres del desenvolupament de projectes que han de ser subvencionats directament pel Programa
Europeu d'I+D+i, Horitzó Europa. En tots els casos, el projecte haurà de trobar-se en execució tant en 2021 com en
2022 o 2023.
• En el cas de projectes amb dos investigadors principals, només un d'ells podrà sol·licitar intensificació.
• No podran optar a aquesta actuació els qui hagin resultat beneficiaris d'un contrate d'intensificació a l'AES2019 o
del 2020.
• Les persones candidates hauran d'enquadrar-se en una de les següents categories:

o Persones nascudes el 1976 o posteriorment.
o Persones nascudes abans del 1976.
• Considerant el caràcter indelegable de gran part de la seva activitat, no podran optar a aquestes ajudes aquelles
persones que ocupin llocs directius o Prefectures de Servei.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de l'ISCIII. Cada institut acreditat (IIS) podrà presentar
un màxim de propostes (Río Hortega: 14 / Intensificació: 3) a aquesta convocatòria entre VHIR i VHIO. Així doncs, si
escau, caldrà fer un procés de priorització.
Tan bon punt L’ISCIII publiqui els models normalitzats requerits per presentar la sol·licitud, els farem arribar a tothom
que hagi fet la mostra d'interès.
CALENDARI (ambdós subprogrames)
• 01/02/2021 - Mostra d’interès vinculant des del formulari web
• 08/02/2021 (15h) - Termini intern d’enviament de la documentació a ajuts@vhir.org
• 17/02/2021 - Resolució provisional de priorització
• 24/02/2021 (15h) - Termini intern presentació sol·licitud
• 25/02/2021 (15h) - Termini oficial Intensificació
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.
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,
La Direcció del VHIR recorda que és responsabilitat de cada investigador/a vetllar per la qualitat i la veracitat de les
dades i la documentació que presenta per optar a un ajut competitiu. En ajuts de recursos humans, la persona
candidata que es presenta a la convocatòria queda subjecte per la mateixa obligació. El VHIR podrà comprovar, de
forma aleatòria, una mostra de la informació i la documentació aportada per les persones candidates a optar a ajuts
competitius. En cas de detectar-se que alguna informació o documentació presentada no és verídica o comprovable,
l’òrgan competent del VHIR obrirà un expedient per estudiar el cas i determinar-ne les possibles conseqüències
d’acord amb la gravetat de la disconformitat detectada.
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