MICINN - Proyectos Estratégicos orientados Transcición Ecológica y Digital
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
PROYECTOS ESTRATÉGICOS ORIENTADOS A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y A LA TRANSICIÓN DIGITAL
OBJECTE
Fomentar les activitats d'I+D+i amb la finalitat d'incrementar la competitivitat i lideratge internacional de la ciència i la
tecnologia espanyoles a través de la generació de coneixement científic, mitjançant una recerca de qualitat
orientada a la transició ecològica i a la transició digital.
DURADA
2 anys
> TRANSICIÓ ECOLÒGICA
Els projectes es dirigiran a aspectes com la descarbonització, l'eficiència energètica, el desplegament de les
energies renovables, l'electrificació de l'economia, el desenvolupament de l'emmagatzematge d'energia, les
solucions basades en la naturalesa, la restauració ecològica, l'economia circular mitigació i adaptació al canvi
climàtic, prevenció i control de la contaminació, ús sostenible de recursos naturals i la millora de la resiliència de tots
els sectors.
> TRANSICIÓ DIGITAL
Els projectes s'orientaran a la generació de coneixement científic, el desenvolupament de tecnologies o el suport a
les polítiques en aspectes com l'agenda urbana, l'educació, l'agricultura, el turisme, la indústria, la mobilitat, la
modernització de l'Administració pública, la ciberseguretat o la nova economia de les cures, entre altres. Per a això
caldrà usar tecnologies digitals disruptives, i posar en el centre del procés a les persones i els seus drets digitals.
REQUISITS
No hi haurà cap tipus d'incompatibilitat amb la participació en projectes de les convocatòries següents: projectes
dels Plans Estatals, dels Programes Marc europeus, dels Plans Regionals d'R+D+i de les comunitats autònomes, o
de qualsevol altra convocatòria
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per l'aplicatiu del Ministerio.
DOCUMENTACIÓ
• Memòria del projecte
• CV
CALENDARI
• 03/01/2022 - Mostra d’interès des del formulari web
• 10/01/2022 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 18/01/2022 - Termini intern presentació sol·licitud
• 19/01/2022 - 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 de MICINN.
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,
Unitat de Projectes de Recerca Competitiva
Research Grants Office
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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