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XARXES DE RECERCA – AEI 2022 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol Ajudes a xarxes de recerca 2022. 

Objectiu 

Finançament de les activitats per a la creació i desenvolupament de xarxes de grups de 
Recerca encaminades a: 

a) Xarxes temàtiques: Millorar els resultats de recerca obtinguts mitjançant actuacions
finançades en convocatòries anteriors de projectes del Pla Estatal de R+D+I,
constituïdes per investigadors/as enquadrats/as en la mateixa o similar àrea temàtica
de coneixement.
b) Xarxes ICTS: Fomentar la coordinació general de les xarxes de ICTS; constituïdes per
representants d'infraestructures incloses en el mapa de ITCT i, en el seu cas, per una
persona experta independent.
c) Xarxes Estratègiques: Contribuir a la gestió i a la coordinació nacional de les següents
iniciatives estratègiques de R+D+I nacionals o internacionals:

1r Aliances de R+D+I reconegudes com a tals pel departament ministerial 
competent en R+D+I en el moment de la seva constitució.  
2n Consorcis Europeus d'Infraestructures (ERIC, en les seves sigles en anglès). 

Entitat convocant Agència Estatal de Recerca. 

Web Web entitat convocant 

Convocatòria https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27679.pdf 

Termini 
Termini Entitat convocant: Des del 22 de setembre fins al 11 de octubre de 2022 a les 
14h. 
Termini UV: 10 D’OCTUBRE DE 2022 a les 9h. 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Tipus ajuda Xarxes de recerca. 

Duració El termini d'execució de les actuacions serà de dos anys. La data d'inici no podrà 
ser anterior a l'1 de gener de 2023. 

Dotació L'import sol·licitat en cadascuna de les sol·licituds/projectes no podrà superar els 150.000 
euros 

Requisits 

- Les Xarxes de Recerca no han de plantejar objectius propis de la recerca, que
corresponguen a les convocatòries d'ajudes per a projectes de recerca.

PERSONAL INTEGRANT DE LA XARXA 
Es considera personal integrant de la xarxa el personal que participe en la xarxa, bé com 
a coordinador/a de la xarxa, bé com a component de l'equip de la xarxa. Tant el/la 
coordinador/a de la xarxa com les persones que componen l'equip actuaran com a 
representants d'una entitat o grup de recerca que haurà de definir-se amb detall en la 
memòria tècnica. 
Requisit de vinculació coordinador/a i personal de l'equip: 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. 

https://www.aei.gob.es/convocatorias/buscador-convocatorias?status=1
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-B-2022-27679.pdf
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Requisits 

REQUISITS ESPECÍFICS DEL PERSONAL INTEGRANT DE LA XARXA 
Xarxes temàtiques 
- Coordinador/a: Doctor/a e IP d’un proJectEPGC2018, RTI2018, PID2019 o PID2020.
- Components de l’equip: Doctor/a.
- L'equip estarà format per un mínim de 6 i un màxim de 15 representants de grups
participants, inclòs el grup representat per el/la coordinador de la xarxa.
Xarxes ICTS
- Coordinador/a: Doctor/a o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i haver estat
designat/per acord de les entitats titulars o gestores de les infraestructures que les
componen o per acord del màxim òrgan de coordinació o gestió d'aquestes.
- Components de l'equip: Doctor/a o llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau i
haver estat designat/a com a representant en la xarxa per part d'una de les 
infraestructures que la componen. També es podrà formar part com a expert/a 
independent no vinculat. 
La documentació acreditativa d'aquestes designacions s'haurà de facilitar al SGI-OTRI. 
Xarxes estratègiques 
- Coordinador/a i components de l'equip: Doctor/a o llicenciatura, enginyeria,
arquitectura o grau.

COMPATIBILITAT 
No es podrà ́participar com a coordinador/a de la xarxa ni com a membre de l'equip de 
la 
xarxa en més d'una sol·licitud, en qualsevol de les modalitats de xarxes, excepte en el 
cas de participació en una xarxa estratègica o ICTS, que serà compatible amb la 
participació en una xarxa temàtica. 

PROCEDIMENT 

Procediment 

EL PERSONAL DE L'EQUIP PERTANYENT A ALTRES ENTITATS haurà d'aportar una 
declaració, signada per la persona que ostente la representació legal d'aquesta entitat, 
en la qual se li autoritze a participar en la xarxa, se certifique el requisit de vinculació i es 
comprometa al manteniment de la seva vinculació des de la data de tancament del 
termini de presentació de sol·licituds fins que finalitze el període d'execució del projecte. 
MEMÒRIA TÈCNICA: Es presentarà en anglès o en espanyol, amb el contingut recollit en 
l'annex III de la convocatòria. L'extensió màxima serà de 10 pàgines. 
CVA del/la coordinador/a: Model AEI o abreujat de la FECYT. Extensió màxima: 4 
pàgines. Es presentarà en anglès o en espanyol. Per al personal integrant de la xarxa es 
recollirà una ressenya del seu CV en el formulari de sol·licitud. Mèrits obtinguts durant 
els últims 10 anys. 
DOCUMENTACIÓ INTEGRANT DE LA SOL·LICITUD: els documents de memòria tècnica i 
CVA no podran ser millorats en un moment posterior a la finalització del termini de 
sol·licitud. 
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  Per  garantir la correcta tramitació i presentació de les 
sol·licituds en el termini exigit en la convocatòria s'estableix un termini intern que serà 
com a data límit el dia 10 d'octubre de 2022 a les 9h. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

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