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Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 

DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR 
D'EXCEL·ÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT 
VALENCIANA (CIDEGENT) - 2023 

Objectiu 

L’objecte d’aquestes subvencions és identificar i donar suport al personal investigador 
doctor d’excel·lència consolidada en centres de prestigi internacional per a afavorir-ne la 
incorporació en centres d’investigació de la Comunitat Valenciana i les universitats 
públiques valencianes per a la realització d’un projecte d’investigació a la frontera del 
coneixement. 
Es convoquen com a màxim 20 subvencions que es distribuiran proporcionalment per a 
la seua concessió per àrees temàtiques de l’Agència Estatal d’Investigació, segons les 
sol·licituds presentades que reunisquen els requisits i la documentació dels quals estiga 
completa i correcta. Les xifres resultants de subvencions que es poden concedir per àrea 
temàtica s’arrodoniran a l’enter menor més pròxim. 
La duració de les subvencions serà de quatre anys (48 mesos), prorrogables fins a dos 
anys més. La pròrroga serà sol·licitada i motivada per l’entitat beneficiària sis mesos 
abans de la finalització de la subvenció i haurà de ser autoritzada per la persona titular 
de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació. La 
concessió de qualsevol pròrroga quedarà condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en la línia corresponent del programa pressupostari 542.50. 

Entitat convocant 
 

Generalitat Valenciana -GVA 

Web GVA 
https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2023/d-programa-per-al-suport-a-
persones-investigadores-amb-talent-pla-gent 
D.1) Investigadors doctors d’excel·lència (CIDEGENT) 

Termini 
Termini GVA: del 1 de desembre de 2022 al 23 de desembre de 2022 
Termini INTERN: de l’1 de desembre de 2022 al 21 de desembre de 2022 (14:00 hores) 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració La duració de les subvencions serà de quatre anys (48 mesos) 

Dotació 
La retribució mínima anual a rebre per la persona investigadora serà de 53.000 euros 
bruts anuals. 

Requisits 

1. Podran sol·licitar aquestes subvencions el personal investigador que en el moment de 
presentació de sol·licituds no mantinga vinculació amb cap universitat pública o centre 
d’investigació valencià i que reunisca un dels requisits següents: 
a) Ser beneficiari/a d’una ERC starting o consolidator i estar desenvolupant aquesta ajuda 
i projecte en una universitat o centre d’investigació fora de la Comunitat Valenciana. 
b) Haver superat la fase 1 del procés d’avaluació de les subvencions ERC 
(starting/consolidator) o haver sigut beneficiari d’una ajuda Ramón y Cajal o MSCA-IF. 

 
 
 
 
 
 

https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2023/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent
https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories_2023/d-programa-per-al-suport-a-persones-investigadores-amb-talent-pla-gent


Pla GenT (2023) [2 de 2] 
 

 

 

Requisits 

c) Disposar, durant el termini de presentació de sol·licituds d’una experiència des de 
l’obtenció del títol de doctor d’almenys 6 anys i haver realitzat una o diverses estades en 
centres d’investigació de prestigi internacional fora de la Comunitat Valenciana que 
acumulen, com a mínim, un període total de tres anys. 
Si el títol de doctor ha sigut emés per alguna universitat de la Comunitat Valenciana el 
candidat/a necessitarà haver estat separat contractualment d’aquella institució almenys 
durant dos anys des de la consecució del títol de doctor. 
2. També podran sol·licitar aquestes subvencions aquell personal investigador que haja 
sigut beneficiari de les subvencions per a la contractació de personal investigador doctor 
amb experiència internacional, de les subvencions a l’excel·lència científica de júniors 
investigadors, de les ajudes per a contractes Ramón y Cajal, o que haja sigut contractat i 
disposat per una universitat pública valenciana en el marc d’un programa d’excel·lència 
d’atracció i retenció de talent, de concurrència competitiva que tinga una duració 
d’almenys tres anys. O sent beneficiari d’aquestes subvencions o programes li reste com 
a màxim, en el període de presentació de sol·licituds, dotze mesos per a finalitzar el seu 
contracte amb càrrec a les citades ajudes o programes. 
3. El personal investigador contractat no podrà formar part d’altres grups d’investigació 
amb finançament vigent a càrrec d’aquesta conselleria per al foment de grups 
d’investigació emergents, consolidables o consolidats, o del Programa Prometeu. 
 

Un mateix investigador o investigadora no podrà presentar sol·licituds a més d'una 
modalitat de subvenció del Pla GenT convocades. En cas de presentació de diverses 
sol·licituds sols es considerarà vàlida l'última sol·licitud presentada en termini. 

PROCEDIMIENT INTERN 

Procediment 

D’acord amb el procediment previst en l’esmentada convocatòria, les sol·licituds i 
documentació necessària per a cada modalitat hauran de presentar-se pel personal 
investigador interessat telemàticament a la seu electrònica de la Generalitat Valenciana. 
Els documents que hauran d’acompanyar les sol·licituds es troben enumerats a l’apartat 
D.1) Investigadors doctors d’excel·lència (CIDEGENT) 
 

Enllaç per a la tramitació de la sol·licitud:  
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19376 
 

1.- Una vegada tramitada, s'haurà d'enviar còpia de la sol·licitud registrada al Servei de 
Gestió de la Investigació mitjançant la Seu Electrònica (ENTREU) al grup “Convocatòria 
Pla GenT-2023”, indicant en el camp descripció “CIDEGENT 2023”, fins al dia 21 de 
desembre de 2022 a les 14:00 h, seguint les instruccions del document d'ajuda per a la 
presentació de sol·licituds. 
 

2.- A més, serà necessària la presentació de l'acord favorable del Consell del 
departament/institut/ERI que garantirà oferir al personal investigador contractat una 
incorporació adequada en les seues estructures, així com la participació en les tasques 
docents en un departament, d'acord amb allò establert en els Criteris de participació de 
la Universitat de València en les convocatòries d'ajudes per a la incorporació de personal 
investigador doctor (CGUV 220/2019). 
 

3.- El Model de document a emplenar pels organismes d'investigació, FORMULARI DE 
SIGNATURA PEL REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT EN MATÈRIA D'INVESTIGACIÓ, 
serà remés d'ofici a la Generalitat Valenciana pel Servei de Gestió de la Investigació, una 
vegada comprovat el compliment dels requisits anteriors. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Gestors SGI 
Mª Luisa Herrero – 96 398 32 80 – ext. 83280 – persoinv@uv.es 
José Miguel Albarracín – 96 386 40 97 – ext. 64097 – persoinv@uv.es 
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