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BUTLLETÍ D’ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES D’ R+D+I 

 

 
AJUDES A EQUIPS D'INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA 

Convocatòria 2015 
 

 

Bases i Convocatòria d’Ajuts 

 

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

Impuls de la investigació científica i la creació cultural, i la seua projecció a la societat, com a forma 
d'ampliar les oportunitats individuals i col·lectives mitjançant la concessió d'ajudes econòmiques per al 
desenvolupament de projectes d'investigació. 

 

Els projectes s’han de desenvolupar en les següents àrees: 

1. Biomedicina 

Projectes innovadors en Oncologia, Cardiologia i Malalties neurodegeneratives. 

Presentació de la documentació: en castellà o en anglés. 

Termini màxim d'execució: 3 anys. 

Ajudes: Es concediran un màxim de 5 ajudes amb un import màxim de cadascuna de 150.000 € (IVA 
inclòs). 

 

2. Ecologia i Biologia de la Conservació 

Projectes susceptibles de ser aplicats a programes específics de restauració i conservació de hàbitats 
i/o espècies amenaçades en la Espanya, preferentment que es desenvolupen amb col·laboració amb 
organitzacions conservacionistes i/o agències públiques amb activitat en la conservació del medi 
ambient. 

Presentació de la documentació: en castellà. 

Termini màxim d'execució: 2-3 anys. 

Ajudes: Es concediran un màxim de 5 ajudes amb un import màxim de cadascuna de 100.000 € (IVA 
inclòs). 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1409
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3. Humanitats 

Projectes d'investigació en humanitats digitals consistents en: 

· l'aplicació de les tecnologies de la informació i tècniques estadístiques pel tractament d'objectes i 
qüestions pròpies de les Humanitat; 

· estudis des de la perspectiva de les humanitats dels nous objectes electrònics (noves narratives i 
formats, objectes digitals) i el seu significat cultural; 

· l'anàlisi des de la perspectiva de les humanitats dels efectes d'internet en el pla de la cultura; 

· la difusió innovadora, a través de la web, dels objectes i la producció pròpia de les humanitats; 

Presentació de la documentació: en castellà. 

Termini màxim d'execució: 2 anys. 

Ajudes: Es concediran un màxim de 5 ajudes amb un import màxim de cadascuna de 60.000 € (IVA 
inclòs). 

 

SOL·LICITANTS 

Investigadors o grups d'investigació d'universitats públiques o privades i d'altres institucions públiques o 
privades no lucratives amb activitat investigadora significativa. 

Requisits dels investigadors: 

No es podrà figurar com investigador en més d'un projecte objecte d'aquesta convocatòria. Hauràn de 
cumplir els següents requisits: 

Investigador principal: 

1. Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència permanent o de llarga duració a Espanya; 
2. Estar en possessió del títol de doctor; 
3. Estar adscrit a una institució universitària o a un organisme públic o privat amb seu a Espanya. 

Resta d'investigadors del grup: 

Pertànyer a universitats o centres d'investigació públics o privats no lucratius espanyols i/o d'altres paisos. 

 

DOCUMENTACIÓ 

 Còpia del DNI o passaport de l'investigador principal 
 En el cas que l’investigador principal siga un nacional d’altre país amb residència permanent o de llarga 

duració, certificat o permís de residencia, targeta de residencia permament o targeta d’identitat 
d'estrangers en vigor 
 Memòria del projecte 
 Curriculum vitae de tots els membres del grup, degudament signats (hi ha un model) 
 En els projectes de l'àrea de Biomedicina, s'inclourà el preceptiu informe del comité d'ètica 

Per als projectes que resulten seleccionats, se subscriurà un conveni de col·laboració entre la Universitat 
de València i la FBBVA, conveni que s’elaborarà des de l’OTRI. 
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DESPESES SUBVENCIONABLES 

a. Equipament científico-tècnic necessari per a la investigació 

b. Personal investigador: 

· contractació d'investigadors postdoctorals; 
· contractes predoctorals; 
· pagament d'estades d'investigadors estrangers (membres del grup) a Espanya o d'investigadors 

espanyols (membres del grup) en altres països. 

c. Viatges, exclusivament dels membres de l’equip d’investigació. 

d. Material fungible 

e. Altres despeses necessaris 

f. Costos indirectes (10% de la totalitat del pressupost) 

g. IVA 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Seran presentades pel investigador principal, prèvia conformitat de l'entitat universitària o centre 
d'investigació, utilitzant l'aplicació disponible en la web de la Fundació BBVA. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Podran presentar-se sol·licituds des del 01/03/2015 al 20/05/2015 a les 19:00 h. 

En tot cas, es recomana que es comunique l' interés de participació en la convocatòria el mes aviat 
possible. 

Els interessats hauran de contactar amb l’OTRI pel càlcul dels costos de personal i els costos indirectes, 
així com la documentació administrativa necessària. 

Important: 

▪ Contactar amb l'OTRI amb temps suficient per a l'elaboració i revisió del pressupost. 

▪ Serà responsabilitat de l'investigador principal l'execució del projecte d'acord amb el que es va incloure 
en la sol·licitud inicial i allò que s'ha regulat en la resolució de concessió 

Més informació en otri@uv.es  

 

Consulta d’altres convocatòries: 
OTRI UVEG 
Servei d’Investigació UVEG 
Fons x Recerca 
________________________________________________ 

BUTLLETÍ D'ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES DE R+D+I és un producte d'informació editat per 
l'OTRI de la Universitat de València, a fi de facilitar la participació dels grups de recerca en les 
convocatòries públiques de R+D+I (Subscripció a les llistes de distribució d’informació otri). 

 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
http://www.otriuv.es/
http://www.uv.es/serinves
http://www.uv.es/serinves
http://www.fonsxrecerca.com/
http://www.otriuv.es/
http://www.otriuv.es/valenciano/subscripcion/

