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AJUDES PER A INCENTIVAR LA CONSOLIDACIÓ INVESTIGADORA 2022 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol AJUDES PER A INCENTIVAR LA CONSOLIDACIÓ INVESTIGADORA 2022 

Objectiu 

Aquestes ajudes tenen com a finalitat fomentar la consolidació de la carrera professional de persones 
investigadores, nacionals i estrangeres, perquè puguen desenvolupar la seua carrera professional dins 
del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i d'Innovació (SECTI), incentivant la creació de places 
de caràcter permanent en les institucions d'adscripció i facilitant l'inici o el fiançament 
d'una línia d'investigació mitjançant el finançament d'un projecte propi d'I+D+i així com 
l'adequació i renovació dels espais i laboratoris i la millora de l'equipament, necessaris 
per a la seua execució. 

Entitat convocant MINISTERI DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ-AGÈNCIA ESTATAL DE D’INVESTIGACIÓ 
Web CONSOLIDACION2022 

Termini TERMINI ENTITAT FINANÇADORA: DEL 3 AL 24 DE NOVEMBRE DE 2022 
TERMINI INTERN: DEL 3  DE NOVEMBRE AL 22  DE NOVEMBRE DE 2022 A LES 14:00h. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Tipus ajuda CONSOLIDACIÓ INVESTIGADORA 

Duració Màxim 2 anys 

Dotació 

D'acord amb el que s'estableix en l'article 11 de les bases reguladores, la quantia de les ajudes es 
determinarà en cada cas en funció del pressupost finançable real de l'actuació i en cap cas serà 
superior a 200.000 €, d'acord amb l'article 8 de la convocatòria i ateses les següents partides: 
Incentiu a la consolidació. (Des del Servei de Gestió de la Investigació es proporcionarà el cost als 
interessats/interessades que sol·liciten l'ajuda) 
Costos d'execució 
Costos d'establiment i/o millora d'instal·lacions i equips. Aquest cost no podrà superar el 30% de 
l'import justificat com a cost d'execució del projecte d'I+D+i 
Costos indirectes, com un percentatge fix del 21% sobre les despeses directes relatives a l'execució 
del projecte d'I+D+i i a l'establiment i/o millora d'instal·lacions i equips. 

Requisits UV 

Únicament podran presentar la seua sol·licitud a la convocatòria els qui complisquen els requisits 
establits en el document de “Criteris per a l’adscripció i convocatòria de places destinades a 
l’estabilització de personal investigador del Programa Ramón y Cajal i d’altres programes 
d’investigació d’excel·lència amb certificat I3”, aprovats per ACGUV 199/2022, de 29 de setembre, 
d'acord amb les següents condicions: 
En el supòsit dels beneficiaris del programa Ramón y Cajal, aquests hauran de comptar amb l'I3 i 
estar acreditats a les figures de professorat contractat doctor, titular d'Universitat o 
catedràtic/a.En el cas dels beneficiaris de programes d'excel·lència relacionats en l'esmentat 
ACGUV 199/2022 diferents del programa Ramón y Cajal, el Departament o Institut al qual es trobe 
adscrit haurà d'haver sigut informada favorablement per la Comissió de Professorat la sol·licitud 
remesa al Servei  de Recursos Humans PDI, fins al 7 de novembre de 2022, en resposta a la 
comunicació remesa amb l'assumpte “Estabilització Investigadors amb certificat I3-2022.  
No serà aplicable el supòsit excepcional previst en els esmentats criteris relatiu al personal 
investigador contractat per una altra institució i que siga professor associat d'un departament de 
la UV. 
Tan sols podrà garantir-se l'estabilització en la figura a la qual es trobe acreditat en el moment de 
presentació de la sol·licitud. Qualsevol variació sobre aquest tema quedarà supeditada a la 
disponibilitat de places. 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias/consolidacion-investigadora-2022
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PROCEDIMENT INTERN 

Procediment 

Expressions d'interès en la UV 
A l'efecte de la presentació de sol·licitud de participació de la Universitat de València, els 
investigadors i investigadores que complisquen els requisits indicats en el punt anterior i que 
estiguen interessats a sol·licitar aquesta ajuda hauran de remetre les seues expressions 
d'interès, emplenant el model d'aquest enllaç i comunicar-les al Servei de Gestió de la 
Investigació mitjançant una comunicació amb registre de valisa al grup “Consolidació 
Investigadora 2022”, indicant en el camp missatge “Expressió d'Interès”, abans del 3 de 
novembre de 2022, seguint les instruccions d'ajuda per a la presentació a través de valisa i 
acompanyades dels següent documents: 
Certificat de l'I3 o de la sol·licitud d'aquest 
Acreditacions de les quals es disposa  

El Servei d'Investigació comunicará als investigadors i investigadores que hagen presentat la 
seua expressió d'interès si s'ha aprovat la seua petició per a realitzar la presentació de la seua 
sol·licitud al Ministeri, previ informe favorable de la Comissió de Professorat de la petició del seu 
departament, institut, ERI, en resposta a la comunicació remesa pel Servei de PDI amb 
l'assumpte “Estabilització Investigadors amb certificat I3-2022”.  

Presentació de Sol·licituds al Ministeri 
Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de l'aplicació de sol·licitud, a la qual 
accedirà el/la IP, i la de signatura i registre electrònic, a la qual accedirà la persona que ostente 
la representació legal de l'entitat sol·licitant. Totes dues aplicacions estaran disponibles en la 
seu electrònica del ministeri. 
El/la IP accedirà a l'aplicació de sol·licitud, on haurà d'emplenar el formulari electrònic i aportar 
els documents exigits en l'article 13 de la convocatòria.  
Una vegada finalitzada l'emplenament de la sol·licitud, el/la IP la validarà i enviarà 
telemàticament.  

Remissió de còpia de sol·licitud a la UV 
L'IP haurà de remetre al Servei de Gestió de la Investigació el document de sol·licitud que genera 
l'aplicació, signat digitalment. Per a això consignarà en ell la seua signatura manuscrita original 
o ben electrònica i ho posarà a la disposició de la persona que actue com a representant legal
de l'entitat sol·licitant, perquè en sigueu custodis.
La còpia de la sol·licitud haurà de remetre's mitjançant una comunicació amb registre de valisa
al grup “Consolidació Investigadora 2022”, L'IP haurà de remetre al Servei de Gestió de la
Investigació el document de sol·licitud que genera l'aplicació, signat digitalment,  indicant en el
camp missatge “Sol·licitud Consolidació Investigadora 2022”, abans del 22 de novembre de
2022

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI 

Qüestions sobre pressupost sol·licitat per al Projecte.  
sijuseg@uv.es Susana Barrachina (9639 83971)  
Qüestions sobre participació en l'ajuda 
persoinv@uv.es Gemma Calabuig (9639 83447), Jose Miguel Albarracín (9638 64097) 

https://www.uv.es/serinves/convocatories/2022/consolidacio/expr_interes.xlsx
https://www.uv.es/serinves/convocatories/2022/consolidacio/ajuda_solicitud_va.pdf
mailto:sijuseg@uv.es
mailto:persoinv@uv.es

