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PROJECTES D'INVESTIGACIÓ CONSELL SUPERIOR DE DEPORTES (CSD) 2022 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
AJUDES A PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIA I TECNOLOGIA APLICADA A l'ACTIVITAT 

FÍSICA BENEFICIOSA PER A la SALUT (AFBS) I LA MEDICINA ESPORTIVA. 

Objectiu 

Estimular als equips d'investigació, perquè desenvolupen projectes científics i tecnològics 
específics d'aplicació a qualsevol de les àrees de coneixement recollides en l'apartat 1.6 
de la convocatòria (veure detall en aquest apartat): 
- Tecnologia i AFBS.
- AFBS.
- Medicina esportiva.
- Activitat física i esport adaptat.
- Entrenament esportiu.
- Altres temes d'especial rellevància

Entitat convocant Consell Superior d'Esports/Ministeri de Cultura i Esport. 

Web 
https://sede.csd.gob.es/OficinaVirtual/FichaConvocatoria.aspx?idProcedimiento=138&i
dRes=434 

Termini 
Només s'admet una sol·licitud per entitat (han de presentar la proposta d'interés com a 
data límit el dia 23 de setembre de 2022). 
Termini CSD: Fins al 29 de setembre de 2022. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Tipus ajuda Projectes d'investigació. 

Duració Des de la data de resolució definitiva fins al 30 de setembre de 2023 

Dotació 

DOTACIÓ: 3.900.000 euros, dels quals 2.808.000 estan destinats a universitats i 
entitats públiques. No es podran rebre ajudes per un import total superior a 156.000 
euros. En el cas dels projectes coordinats, l'import de cada subprojecte no podrà 
superar els 39.000 euros. 
CONCEPTES FINANÇABLES: 
- Costos de personal contractat.
- Adquisició, lloguer, manteniment i reparació d'actius materials com a equipament
cientificotècnic i informàtic i material bibliogràfic.
- Fungible, subministraments i productes similars.
- Actius immaterials incloent programes d'ordinador de caràcter tècnic.
- Sol·licitud de drets de propietat intel·lectual i industrial i manteniment d'aquests
- Bancs de dades, repositoris de dades i publicacions tècniques.
- Costos de publicació i difusió de resultats.
- Compensació a subjectes experimentals no vinculats a l'entitat beneficiària.
- Es podrà subcontractar fins al 80% del projecte amb l'autorització prèvia del CSD.
- Costos indirectes: Fins a un 21% dels costos directes.
CONCEPTES NO FINANÇABLES:
- Material d'oficina.
- Despeses d'emmagatzematge en el núvol.

Requisits 
Els projectes es podran realitzar com a projecte individual o com a projecte coordinat 
(màxim de 4 subprojectes). 
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Requisits 

REQUISITS INVESTIGADORS 
IP: 
- Doctor/a.
- Requisit de vinculació: relació funcionarial, estatutària, laboral o qualsevol altre
vincle professional amb l'entitat sol·licitant o amb una altra entitat que complisca els
requisits per a ser beneficiària, amb compromís de vinculació des de la data de
tancament del termini de presentació de sol·licituds fins que finalitze el període
d'execució.
- No es podrà figurar com a IP en més d'una sol·licitud d'aquesta convocatòria, amb
independència de la tipologia de projecte.
Equip d'investigació:
- Doctor/a o titulació universitària de llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau.
- Requisit de vinculació, segons definició anterior.
- No es podrà figurar en l'equip d'investigació si es figura com a IP o membre d'un altre
equip en una altra sol·licitud presentada a aquesta mateixa convocatòria,
independentment de la tipologia de projecte.
Equip de treball:
- Personal investigador que no complisca el requisit de vinculació o sense compromís de
vinculació.
- Personal predoctoral en formació.
- Personal tècnic de suport a la investigació.

PROCEDIMENT 

Procediment 

La convocatòria NOMÉS ADMET LA PRESENTACIÓ D'UNA SOL·LICITUD PER ENTITAT, 
per la qual cosa si està interessat/a a participar en la mateixa haurà de remetre a l'adreça 
policien@uv.es , la documentació que segueix, amb límit del 23 de setembre: 
- Resum de la proposta, indicant si es tracta d'un projecte individual o coordinat, en
aquest segon cas s'haurà de facilitar també la informació sobre la resta de subprojectes.
- Equip investigador i equip de treball participant en el projecte.
- Pressupost sol·licitat.
PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
D'entre les propostes anteriors se seleccionarà a la que donarà suport a la universitat, 
comunicant la decisió a tots/as els/as interessats/as. 
La presentació de la sol·licitud triada se centralitzarà des del SGI, per al que l'IP de la 
sol·licitud seleccionada haurà d'entregar per correu electrònic policien@uv.es  la següent 
documentació: 
- Annex I – Memòria tècnica, amb signatura electrònica.
- Annex II – Ressenya del CV del/la IP i les persones que componen l'equip d'investigació
i l'equip de treball, en únic arxiu.
- Pressupost sol·licitat desglossant tipus de despesa i detallant la descripció i
justificació de cadascun d'ells.
- Annex III – Compromís de cofinançament. Aquest document només s'ha d'aportar en el
cas que es vagen a aportar fons propis.
- Annex IV – Declaració d'altres ajudes.
- Annex VIII – Declaració responsable sobre el compliment del principi DNSH.
- Annex IX – Declaració d'absència de conflicte d'interessos, únicament en el cas que
es preveja la subcontractació.

PLA DE RECUPERACIÓ TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA
Aquesta convocatòria es troba emmarcada en el Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, per la qual cosa tots els projectes hauran de complir el principi DNSH de no 
perjudici al medi ambient. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI 
Secció I+d+i Subvencionada. Ext: 83382 - policien@uv.es (consultes de tramitació), 
sijuseg@uv.es (consultes presupuestaries)contratainves@uv.es (consultes contratació  
personal). 
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