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Projectes d’investigació alineats amb determinades línies d’actuació del programa d’R+D+I 
“Materials amb Funcionalitats Avançades per a la Nova Transformació Tecnològica”. 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
Projectes d’investigació alineats amb determinades línies d’actuació del programa 
d’R+D+I “Materials amb Funcionalitats Avançades per a la Nova Transformació 
Tecnològica”. 

Objectiu 

Aquesta proposta té els següents objectius: 

• Consolidar l’activitat d’R+D+I en l’àrea dels Materials Avançats, donant suport al
lideratge científic dels investigadors en determinades línies estratègiques i potenciant la
col·laboració entre les CCAA participants a través d’un programa director d’investigació,
de la generació i atracció de talent i del reforç de les infraestructures científiques
existents.

• Fomentar sinergies entre centres d’investigació, centres tecnològics i empreses per a
accelerar la innovació i el desenvolupament tecnològic i contribuir a la creació
d’ocupació.

Per a la consecució d’aquests objectius s’articulen quatre línies d’actuació: 

LÍNIA 1. Grafé i altres materials bidimensionals.  

LÍNIA 2. Materials per a l’energia. 

LÍNIA 3. Materials intel·ligents amb funcionalitats avançades. 

LÍNIA 4. Accions d’integració i col·laboració. 

L’objecte d’aquesta convocatòria d’expressions d’interés és identificar en el sistema 
valencià de Ciència, Tecnologia i Innovació a aquells centres i grups d’investigació que 
destaquen per la rellevància i impacte dels seus resultats en àrea de Materials i que 
coadjuven directament a la consecució d’avanços cientificotècnics previstos en el 
Programa de Materials Avançats. Això es materialitza mitjançant el reconeixement a 
aquests centres i grups, que rebran finançament per a potenciar el seu enfortiment 
institucional, la seua projecció internacional i la col·laboració amb altres centres, grups i 
amb el teixit empresarial, tant de la Comunitat Valenciana com de les altres CA que 
participen en el Programa. 

Entitat convocant Generalitat Valenciana -GVA 

Web GVA https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories-d-expressions-d-interes 

Termini Termini GVA: del 13 d’abril al 6 de maig de 2022 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

  Tipus ajuda Expressions d’Interés. Pla complementari d’R+D+I - Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

Duració El període d’execució dels projectes no pot ser superior a 36 mesos (3 anys). 

https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories-d-expressions-d-interes
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Dotació L’import sol·licitat en cada una de les sol·licituds/projectes no podrà superar els 300.000 
euros/projecte. 

Requisits 

Les sol·licituds seran avalades per personal investigador doctor que, durant el període 
d’execució del projecte presentat, mantinga amb aqueix centre vinculació funcionarial, 
estatutària o laboral. Es possibilita l’existència d’IP 1 i IP 2, fins i tot de centres diferents; 
si bé el finançament del projecte estarà vinculat a través de l’entitat de l’IP 1.  

Cada investigador/a només podrà participar en un projecte. 

PROCEDIMIENT  

Procediment 

Les expressions d’interés es podran remetre en el termini comprés entre el 13 d’abril de 
2022 i el 6 de maig de 2022, ambdós inclusivament. Les expressions rebudes després 
del 6 de maig de 2022 no seran tingudes en compte. 

S’haurà d’aportar emplenat obligatòriament el formulari adjunt a la pàgina web de la 
DG de Ciència i Investigació: https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories-d-
expressions-d-interes 

 Aquest formulari, que s'ofereix en format editable (format Word), una vegada 
emplenat haurà de ser transformat en format PDF i presentar-se signat digitalment pel 
sol·licitant (IP 1). 

Podrà ser complementat amb una memòria o documentació addicional que aporte 
informació rellevant. En tot cas, els documents tindran una limitació de 10 pàgines. 

Aquesta documentació es remetrà exclusivament per via telemàtica a través de la seu 
electrònica de la Generalitat, amb certificat electrònic, a través del tràmit telemàtic 
denominat “Z - Sol·licitud general d’iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments 
de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital” amb l’enllaç 
següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20456&version=amp 

S’emplenarà el “Formulari de dades generals” d’aquest procediment telemàtic, en el 
qual s’indicarà en l’apartat F “Òrgan al qual es dirigeix la sol·licitud”, la informació 
següent: 

− Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

− Serveis Centrals. 

− Matèria: DG Ciència i Investigació.  

− En l’apartat G “EXPOSICIÓ s’indicarà “Convocatòria d’expressió d’interés Materials 
Avançats”. 

Una vegada presentada la sol·licitud han d'enviar-nos per correu electrònic el 
justificant de registre, així com la resta de documentació per a tindre constància de la 
seua presentació i procedir al seu arxiu en la nostra base de dades. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Gestors SGI 
Secció d'R+D+I Subvencionada, ext: 83382 - policien@uv.es (consultes de tramitació); 
sijuseg@uv.es (consultes  presupostàries) i contratainves@uv.es (consultes contractació 
personal). 
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