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Convocatòria Subprograma d’Accions Integrades 

 
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 D’ACCIONS INTEGRADES 
 
Les actuacions d’aquest subprograma tenen per objecte consolidar i afavorir l’establiment de 
contactes entre grups d’investigació que desemboquen en col·laboracions consolidades que 
pugan donar lloc a la participació conjunta en projectes europeus conjunts de R+D. El 
subprograma, que està basat en els convenis de col·laboració establerts entre Espanya i la 
resta dels països participants, promou la col·laboració entre dos equips d’investigació, l’un 
espanyol i l’altre d’un segon país, mitjançant projectes de R+D conjunts, de durada 
determinada i amb objectius concrets, en les àrees del coneixement contemplades al Pla 
Nacional de R+D+I (2008-2011). Els països són: Alemanya, Argentina, Àustria, França, 
Itàlia, Portugal i Sud-àfrica. 
 
Tipus d’actuacions i durada 
 
Els ajuts es destinaran al finançament de les despeses de coordinació entre els equips que 
constitueixen les accions integrades, per a desenvolupar el projecte de R+D conjunt. El 
termini d’execució dels ajuts serà de dos anys, entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de 
desembre de 2011. Es podrà sol·licitar l’ampliació del període d’execució de l’acció fins al 31 
de març de 2012. La sol·licitud esmentada es presentarà abans del 31 de desembre de 2011. 
 
Despeses subvencionables 
 
Els ajuts es destinaran al finançament de les despeses de desplaçament i estada dels 
investigadors dels equips espanyols que participen al Subprograma, al país on s’ha establert 
la corresponent acció, per a desenvolupar el projecte de R+D conjunt amb l’equip de recerca 
estranger. En el cas què els equips d’investigació estén integrats per investigadors adscrits a 
altres centres de R+D distints del centre del beneficiari, es podran sufragar així mateix les 
despeses de desplaçament i estada dins el territori espanyol d’aquests investigadors al 
centre de R+D beneficiari. En el cas de la cooperació amb Argentina, el ajut es destinarà al 
finançament de les despeses de desplaçament a Argentina de l’equip d’investigació espanyol 
i les despeses d’estada a Espanya de l’equip d’investigació argentí fins un màxim de 3 
mesos. 
 
Termini de presentació de les sol·licituds 
 



El termini començarà el 5 de juny de 2009 i finalitzarà el 22 de juny de 2009. En el cas de 
les accions integrades amb Argentina, el termini finalitzarà el 15 de juliol de 2009. 
 
Més informació a la UV: policien@uv.es 
 
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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