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Convocatòria Foment de la Coooperació Científica Internacional 

 
El 3 de juny es va publicar la resolució de 26 de maig de 2009, de la Secretaria d’Estat de 
Recerca, per mitjà de la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts de 
diversos programes del Programa Nacional d’Internacionalització de la R+D, dins el Pla 
nacional d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica (2008-2011). 
 
Aquests ajuts corresponen a 3 subprogrames: 

a) Subprograma de Foment de la Cooperació Científica Internacional [FCCI] 
Dins d’aquest subprograma, es convoquen els ajuts en el marc del Pla E, a més dels 
ajuts ordinaris. 

b) Subprograma d’Euroinvestigació 
c) Subprograma d’Accions Integrades per ampliar i enfortir les relacions 

científiques internacionals 
Resumim en aquest missatge els ajuts corresponents a: 
 

SUBPROGRAMA DE FOMENT DE LA COOPERACIÓ CIENTÍFICA INTERNACIONAL 
[FCCI] 

 
Les actuacions del subprograma de foment de la cooperació científica internacional es duran 
a terme a través d'accions complementàries, anomenades “accions de cooperació 
internacional”, els objectius de les quals són: 
 
a) Fomentar el lideratge i la participació espanyola en programes, organismes o 
organitzacions internacionals de ciència i tecnologia.  
b) Promoure la realització conjunta de projectes d'R+D+I en el marc d'accions bilaterals o 
multilaterals amb altres països. 
c) Afavorir la cooperació científica i tecnològica amb països d’especial interès estratègic. 
d) Incrementar l'establiment de relacions científiques amb altres països. 
e) Augmentar la visibilitat de la ciència i la tecnologia espanyoles en l'esfera internacional. 
 
Tipus d'actuacions i durada. 
Les modalitats d'actuació objecte d'aquesta convocatòria són: 
 
Modalitat ACI-Comités. Actuacions per a la creació i/o funcionament a Espanya 
d'estructures de gestió i suport dels comitès científics nacionals que realitzen activitats en 
relació amb organismes, programes, unions, i comitès d'àmbit internacional. Les activitats 
objecte d’ajut dins aquesta modalitat seran les que es relacionen amb iniciatives que 
contribuïsquen a millorar la internacionalització de l’activitat científica espanyola i la seua 
contribució rellevant a plans, programes i fòrums internacionals. 
 
Modalitat ACI-Colabora. Actuacions per a potenciar les relacions científiques amb altres 
països, incloent-hi projectes d'investigació conjunta, en el marc d'acords bilaterals específics 
que Espanya haja subscrit amb altres països, i que es publicaran al web del Ministeri de 
Ciència i Innovació (Programa de Cooperació en Ciència i Tecnologia amb India). 
 
Modalitat ACI-Promociona. Accions concretes de promoció de la ciència i tecnologia 
espanyoles en l'àmbit internacional. L'objectiu és atendre les accions de política 
cientificotecnològica internacional d'especial urgència o interès, i qualssevol altres que per 
raó de la seua temàtica o oportunitat contribuïsquen a millorar el desenvolupament dels 
objectius del Programa Nacional d'Internacionalització de l’R+D. 



 
Les ajudes de les modalitats ACI-Comités, ACI-Promociona i ACI-Colabora, tindran una 
durada mínima d'un any i màxima de tres. 
 
Requisits dels investigadors principals. 
En cas que l'organisme sol·licitant siga un centre públic d’R+D sense ànim de lucre hauran 
de ser doctors, tenir vinculació estatutària o laboral amb el centre sol·licitant i trobar-se en 
situació de servei actiu o anàleg. Els investigadors principals hauran de complir els requisits 
esmentats el dia de publicació d’aquesta convocatòria.  
 
Despeses subvencionables. 
 
Modalitat de costos marginals: les ajudes es concediran per al concepte únic de costos 
directes d’execució que hi inclouran, entre d’altres, però no solament, les següents 
despeses: 
 
a) Despeses de personal: costos ocasionats per la participació en el projecte de personal 
contractat temporal, aliè al personal vinculat amb l'organisme sol·licitant amb anterioritat a 
la concessió de l’ajut, per relació estatutària o contractual i de manera permanent amb 
l'entitat sol·licitant. No es podran imputar beques. No es podran generar complements 
salarials per al personal participant en el projecte. 
b) Altres despeses d’execució costos justificats degudament com ara, però no solament, 
els d’adquisició d’equipament cientificotècnic, material bibliogràfic, material fungible, viatges 
i dietes, incloses les despeses de seminaris i conferències de caràcter científic, les estades 
curtes del personal adscrit al projecte en uns altres laboratoris per dur-hi a terme tasques 
relacionades amb el projecte, les visites i estades d’investigadors convidats per períodes 
curts de temps i amb relació directa amb el projecte, a més dels costos de subcontractació 
de serveis externs o la utilització de serveis generals de suport a la recerca, de grans 
instal·lacions científiques i de vaixells oceanogràfics. 
 
Terminis 
 
El termini de presentació de sol·licituds per a la modalitat ACI-Comités serà del 12 de juny 
al 15 de setembre de 2009.  
 
El termini de sol·licitud per a la modalitat ACI-Colabora estarà obert entre el 12 de juny i el 
6 de juliol de 2009. 
 
Per a la modalitat ACI-Promociona s'estableix una convocatòria oberta, amb dos 
procediments selectius amb els seus respectius terminis per a la presentació de sol·licituds, 
sobre les quals, segons el que disposa l’article 51.3 de l'Ordre de Bases Reguladores, es 
dictaran sengles resolucions. El primer termini s'obrirà entre el dia 12 de juny i el 20 de juliol 
de 2009, i el segon termini estarà obert entre el 21 de juliol de 2009 i el 15 de setembre de 
2009. 
 
Més informació a l’OPER-UV: Angeles Sanchis, ext. 51276 
 
Text complet de la convocatòria: http://web.micinn.es/03_Plan_IDI/00-LIAs/05-
Articulacion/02-InternacImasD/04@FCCI/01-Con09/BOE-A-2009-9227.pdf 
 
Més informació en el web del Ministeri de Ciència i Innovació: 
http://web.micinn.es/contenido.asp?dir=03_Plan_IDI/00-LIAs/05-Articulacion/02-
InternacImasD 
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