Nota informativa d’1 de febrer de 2017 del Servei d’Investigació a les directores i
directors de departaments, instituts i estructures d’investigació interdisciplinària
relativa al càlcul dels costos indirectes en les sol·licituds del programa Prometeu i a
l’excel·lència científica de júniors investigadors de la convocatòria 2017 de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, en el marc del Programa per a
la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació
a la Comunitat Valenciana
En relació amb les convocatòries per a l’exercici 2017 de subvencions del programa Prometeu
per a grups d’investigació d’excel·lència (annex XI) i les subvencions a l’excel·lència científica
de júniors investigadors (annex XII), els investigadors i les investigadores de la Universitat de
València hauran de consignar en les sol·licituds que formulen, en el concepte de «Costos
indirectes» (despeses de funcionament de les entitats beneficiàries necessaris per al
desenrotllament del projecte) del pressupost de les mateixes, el resultat del càlcul del 15 % de
la quantitat total sol·licitada per a les despeses de contractació de personal, amb
independència de la categoria del personal que se sol·licite.
Atentament.
Lucía Echevarría Gil
Cap del Servei d’Investigació

Nota informativa de 1 de febrero de 2017 del Servicio de Investigación a las
directoras y directores de departamentos, institutos y estructuras de investigación
interdisciplinar relativa al cálculo de los costes indirectos en las solicitudes del
programa Prometeo y a la excelencia científica de juniors investigadores de la
convocatoria 2017 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
en el marco del Programa para la promoción de la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación en la Comunidad Valenciana
En relación con las convocatorias para el ejercicio 2017 de subvenciones del programa
Prometeo para grupos de investigación de excelencia (anexo XI) y las subvenciones a la
excelencia científica de juniors investigadores (anexo XII), los investigadores y las
investigadoras de la Universitat de València deberán consignar en las solicitudes que formulen,
en el concepto de «Costes indirectos» (gastos de funcionamiento de las entidades
beneficiarias necesarios para el desarrollo del proyecto) del presupuesto de las mismas, el
resultado del cálculo del 15 % de la cantidad total solicitada para los gastos de contratación de
personal, con independencia de la categoría del personal que se solicite.
Atentamente.
Lucía Echevarría Gil
Jefe del Servei d’Investigació
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