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Convocatòria Subprograma Euroinvestigació 

 
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 EUROINVESTIGACIÓ 
 

Té per objecte promoure la recerca de qualitat i la generació de coneixement en el context 
de l’espai europeu de recerca, evitar la duplicació d’esforços en l’àmbit europeu, mitjançant 
la coordinació de programes nacionals de recerca i la realització de convocatòries conjuntes 
de projectes entre diversos països europeus, en el context de programes ERA-NET, i altres 
programes bilaterals, multilaterals o internacionals, incloent-hi el programa PLANT-KBBE per 
a projectes enfocats a temes no relacionats amb la bioenergia. Així mateix, es vol enfortir la 
internacionalització de la ciència espanyola i la col·laboració entre grups de recerca 
europeus. 
 
Les actuacions de recerca objecte d’aquests ajuts tenen com a objectiu l’obtenció de nous 
coneixements fonamentals, científics o tècnics,. Aquests nous coneixements fonamentals han 
de suposar un avanç del coneixement en l’àmbit en el que es troben enquadrats. 
 
Tipus d’actuacions 
Es poden presentar sol·licituds d’ajuts per a la realització de projectes conjunts de recerca, 
complementaris a les convocatòries nacionals, en el marc de les Xarxes de l’Espai Europeu 
de Recerca (ERA-NET) i d’altres programes internacionals. Els projectes que es presenten en 
aquesta modalitat tindran un període d’execució de tres anys, excepte que es produïsquen 
modificacions segons el que disposa l’article 69. En casos excepcionals, degudament 
justificats, podran tenir una durada menor. 
 
Quan es sol·liciten ajuts per a les actuacions compreses dins el programa PLANT-KBEE, els 
projectes podran ser individuals (el sol·licitant és l’únic participant espanyol en el projecte 
internacional) o consorciats (al mateix projecte internacional participen diverses entitats 
espanyoles). 
 
Despeses subvencionables 
 
Modalitat de costos marginals: els ajuts es concediran per al concepte únic de costos directes 
d’execució, que hi inclouran, entre d’altres, però no solament, les despeses elegibles 
següents: 
 



a) Despeses de personal: costos ocasionats per la participació en el projecte de personal 
contractat, aliè al vinculat amb l’organisme sol·licitant abans de la concessió de l’ajut, per 
relació estatutària o contractual i de forma permanent. No s’hi poden imputar beques a 
càrrec de l’ajuda concedida. No es poden generar complements salarials a càrrec d’aquestes 
ajudes. 
 
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. 
 
Termini de presentació de les sol·licituds 
S’estableix una convocatòria oberta, amb tres procediments selectius, amb els terminis 
respectius per a la presentació de sol·licituds, sobre les quals, d’acord amb el que disposa 
l’article 51.3 de l’Ordre de Bases Reguladores, recauran les tres resolucions. El primer 
termini s’obrirà entre el 9 de juny i el 15 de setembre de 2009, el segon termini entre el 16 
de setembre i el 15 d’octubre de 2009, i el tercer termini estarà obert entre el 16 d’octubre i 
el 15 de desembre 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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