De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
de setembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les
següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:

Descripció (paraules clau)
Descripción (palabras clave)
Tipus (secció) Tipo (sección)
Àrea de procedència Área de procedencia

Valencià
Valenciano
Castellà
Castellano

Descripció (epígraf complet)
Descripción (epígrafe completo)

Comunicació de 16 de maig del Vicerectorat d’Investigació relativa a la
convocatòria d'Ajudes per a 2019 destinades al suport de grups d'investigació
en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat Valenciana
Comunicación de 16 de mayo de 2019 del Vicerrectorado de Investigación
relativa a la convocatoria de Ayudas para 2019 destinadas al apoyo de grupos
de investigación en economía pública de los centros de investigación de la
Comunitat Valenciana.

Anglès
Inglés

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Convocatòria d'ajudes corresponents als grups d’investigació en economia
V
pública, per a l'any 2019.
Títol
Convocatoria de ayudas correspondientes a los grupos de investigación en
C
economía pública , para el año 2019
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are
A
not expected

The announcement is not published in English because foreign recipients are
not expected
conselleria hisenda model econòmic ajudes economia pública grups
investigació centres
consellería hacienda modelo económico ayudas economía pública grupos
investigación centros
Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Investigació

Número d’expedient (localitzador)
INV19-02-14-01
Número de expediente (localizador)
Data de publicació Fecha de publicación
16/05/2019
Data de retirada Fecha de retirada
17/06/2019
ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ
EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
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02
Programes Autonòmics
Convocatòria o procediment específics
Subvencions grups investigació en economia pública
14
Convocatoria o procedimiento específicos
Subvenciones grupos investigación en economía pública»
Identificador del document
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01
Identificador del documento
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DADES ADDICIONALS DATOS ADICIONALES
Referència interna Referencia interna
0214/2019
Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest anunci
utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».

Para consultar o recuperar en el Tablón Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este anuncio
utilice este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest document
polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea consultar en el Tablón Oficial otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este documento
pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en aquest
localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea información sobre otras convocatorias o procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este localizador
y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».

Accions Xarxes d'Investigació en Ciències de l’Esport (2019)

Comunicació de 16 de maig del Vicerectorat d’Investigació relativa a la convocatoria
de subvencions destinades al suport de grups d'investigació en economia pública dels
centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Segons l’Ordre 2/2019, de 7 febrer, de 7 de febrer, de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al
suport de grups d'investigació en economia pública dels centres d'investigació de la Comunitat
Valenciana, s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de
concurrència competitiva, destinades al suport de grups d'investigació en centres d'investigació
de la Comunitat Valenciana per a finançar els costos associats a les activitats o projectes
investigació que realitzen en economia pública.
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquestes convocatòries, poden posar-se en contacte
amb el Servei d’Investigació i Innovació mitjançant l’adreça electrònica policien@uv.es.
Versió en valencià
Versión en castellano
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Convocatòria en l'exercici 2019 de subvencions
destinades al suport de grups d'investigació en
economia pública dels centres d'investigació de la
Comunitat Valenciana.

OBJECTIUS:
a) Enfortir i dinamitzar els grups d'investigació en economia pública que existeixen en la Comunitat Valenciana.
b) Promoure la formació de joves investigadores i investigadors en les temàtiques relacionades amb l'economia
pública.
c) Contribuir a millorar el coneixement de la realitat en matèria de finançament de les hisendes territorials, models
de descentralització fiscal i l'anàlisi econòmica dels ingressos i despeses públiques, i facilitar l'orientació i
l'actualització de les polítiques públiques realitzades des de l'administració autonòmica
SOLICITANTS:
Les entitats beneficiàries d'aquestes subvencions seran les universitats valencianes i els centres d'investigació que
tinguen domicili fiscal o un centre de treball en la Comunitat Valenciana.
Les actuacions subvencionades s'executaran per grups d'investigació dirigits per un investigador o investigadora
principal, que actuarà com a sol·licitant de la subvenció. El grup d'investigació estarà format com a mínim per tres
persones investigadores doctores amb vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb un centre d'investigació
i en servei actiu, un dels quals serà l'investigador principal. Aquesta vinculació haurà de mantindre's durant tot el
període de vigència de l'ajuda.
FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Tal com indica la pròpia convocatòria les sol·licituds i la documentació necessària es presentaran telemàticament per
l'investigador o investigadora principal del grup d'investigació mitjançant signatura electrònica o certificat digital, a
través de la seu electrònica de la Generatitat Valenciana.
El termini per a presentar les sol·licituds finalitzarà l'11 de juny de 2019. Per a garantir la correcta tramitació de l'ajuda
es recomana que es realitze amb anterioritat a la data indicada per a evitar qualsevol incidència en la seu electrònica.
Podrà trobar tota la informació relativa a aquestes, en el següent enllaç.
Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria pot contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica
policien@uv.es.
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Convocatoria en el ejercicio 2019 de subvenciones
destinadas al apoyo de grupos de investigación en
economía pública de los centros de investigación
de la Comunitat Valenciana.

OBJETIVOS:
a) Fortalecer y dinamizar los grupos de investigación en economía pública que existen en la Comunitat Valenciana.
b) Promover la formación de jóvenes investigadoras e investigadores en las temáticas relacionadas con la economía
pública.
c) Contribuir a mejorar el conocimiento de la realidad en materia de financiación de las haciendas territoriales,
modelos de descentralización fiscal y el análisis económico de los ingresos y gastos públicos, y facilitar la orientación
y la actualización de las políticas públicas realizadas desde la administración autonómica
SOLICITANTES:
Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las universidades valencianas y los centros de investigación
que tengan domicilio fiscal o un centro de trabajo en la Comunitat Valenciana.
Las actuaciones subvencionadas se ejecutarán por grupos de investigación dirigidos por un investigador o
investigadora principal, que actuará como solicitante de la subvención. El grupo de investigación estará formado
como mínimo por tres personas investigadoras doctoras con vinculación funcionarial, estatutaria o contractual con
un centro de investigación y en servicio activo, uno de los cuales será el investigador principal. Esta vinculación deberá
mantenerse durante todo el periodo de vigencia de la ayuda.
FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:
Tal y como indica la propia convocatoria las solicitudes y la documentación necesaria se presentarán telemáticamente
por el investigador o investigadora principal del grupo de investigación mediante firma electrónica o certificado
digital, a través de la sede electrónica de la Generatitat Valenciana.
El plazo para presentar las solicitudes finalizará el 11 de junio de 2019. Para garantizar la correcta tramitación de la
ayuda se recomienda que se realice con anterioridad a la fecha indicada para evitar cualquier incidencia en la sede
electrónica.
Podrá encontrar toda la información relativa a las mismas, en el siguiente enlace.
Para cualquier consulta sobre la convocatoria puede contactar con nosotros a través de la dirección electrónica
policien@uv.es.
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