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DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
Ajudes de la Fundació Biodiversitat (FB) per al suport a programes i projectes 
d'investigació en matèria de gestió de la biodiversitat, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència corresponent a 2022. 

Objetiu 

Finançament de projectes d'investigació que promoguen l'aplicació del coneixement 
científic per a la presa de decisions en la planificació i gestió de la biodiversitat per a l'any 
2022. 
Les ajudes es concediran, segons la línia d'investigació: 
a) Transició energètica i biodiversitat terrestre i marina.
b) Biodiversitat marina i espais marins protegits.
c) Enfortiment de la infraestructura verda, la connectivitat i la restauració ecològica.
d) Desertificació, degradació i restauració de terres.
Com a màxim, s'admetrà per a la seua avaluació una proposta per entitat sol·licitant
(que actue com a representant) i per línia d'investigació.

Entitat Convocant Fundació Biodiversitat. 

Web convocatòria https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas-y-
subvenciones 

Terminis 

Només s'admet la presentació d'una sol·licitud per entitat i per cadascuna de les línies 
prioritàries d'investigació proposades, per la qual cosa sí que està interessat a participar 
en aquesta convocatòria haurà de remetre a l'adreça policien@uv.es com a màxim el 16 
de setembre a les 14:00 h., els següents models normalitzats disponibles en la pàgina web 
de la FB: - Memòria cientificotècnica. - Pressupost detallat. - Model de recursos humans 
previstos, així com els CVA. -Pla de comunicació i transferència de resultats -Cronograma 
-Avaluació preliminar del principi DNSH relatiu al projecte
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Fase de sol·licitud: D'entre les propostes anteriors, se
seleccionaran les que recolzarà la Universitat. A continuació, l'IP emplenarà la sol·licitud
a través de l'aplicació de presentació de sol·licituds de la FB i adjuntarà els documents
especificats en la mateixa (incloent la documentació relativa a la universitat que es
facilitarà des del SGI) Fase de preselecció: Les propostes preseleccionades passaran a una
segona fase en la qual hauran d'aportar la documentació completa de la sol·licitud,
incloent l'aprovació del CEII. DOCUMENTACIÓ: Els formats per a l'enviament de la
sol·licitud han de ser els previstos en la documentació de la convocatòria 2022. El
lliurament d'informació en formats diferents o formats d'altres convocatòries de la FB es
consideraran motiu d'exclusió i les propostes enviades no seran tingudes en compte en el
procés d'avaluació.

Dotació L'import màxim a concedir per cada sol·licitud d'ajuda serà de fins a 300.000,00 €. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració 
El projecte haurà de començar a executar-se a partir de la resolució de la convocatoria 
(previsiblement gener 2023) i no podrà finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, 
pròrrogues incloses. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI policien@uv.es (consultEs de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes  presupuestaries) y 
contratainves@uv.es (consultes contratació personal). 
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