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 (ACGUV299/2015), 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 (ACGUV299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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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».
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Comunicació de 26 de juliol de 2019 del Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència
i Societat Digital a les directores i els directors de Departaments, Instituts i Estructures
de Recerca Interdisciplinària relativa a la convocatòria 2019 de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport d’ajudes per a infraestructures i equipament
de R+D+i PO FEDER 2014-2020
Per Resolució de 10 de juliol del 2019, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital (DOGV 8596/22.07.2019), han estat convocades subvencions per a
infraestructures i equipament d’R+D+i per al període 2020-2021 cofinançades amb el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional PO FEDER CV 2014-2020.
Aquestes ajudes tenen com a finalitat el finançament d’infraestructures i d’equipament
cientificotecnològic d’import superior a 100.000,- € i fins a 999.999,- €.
Adjunt a aquesta comunicació, trobareu un document resum de la convocatòria.
Amb caràcter previ a la presentació de la documentació requerida, serà necessari omplir el
document denominat “Expressió d’interès” i remetre’ns-ho a través de la direcció de correu
infrasidi@uv.es.
A diferència de convocatòries anteriors, en aquesta ocasió la Generalitat només finançarà el 90%
del cost d'adquisició dels equips, per la qual cosa, en cas de voler participar, haurà d'indicar en
l'esmentat document d'expressió d'interès l'origen dels fons amb els quals cofinançarà el 10%
restant.
En el cas que l'adquisició i posada en marxa de l'equipament requerisca incórrer en despeses
d'instal·lació, la convocatòria contempla el finançament d'obra nova destinada a aquest fi, amb
un import màxim del 25% del pressupost total, per la qual cosa, haurà d’incloure aquestes
despeses en la pròpia sol·licitud.
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquesta matèria podeu posar-vos en contacte amb
Guillermo Garcia en infrasidi@uv.es (per favor, indiqueu en l´assumpte CONVOCATÒRIA
INFRAESTRUCTURES). Telèfon de contacte: 963.983.132 (ext. interna 83132).
Us pregue traslladeu aquesta informació a tot el PDI adscrit al vostre Departament, Institut o
ERI.
Carlos Hermenegildo Caudevilla
VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ
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Ajudes per a infraestructures i equipament
d‘ I+D+i PO FEDER 2014-2020.

OBJECTE I BENEFICIARIS
Concessió de subvencions a les universitats públiques valencianes, consorcis públics d'investigació
adscrits a la Generalitat no pertanyents al sector sanitari i organismes públics d'investigació de la A.G.E.
situats en la Comunitat Valenciana, per a la adquisició i actualització d'equipaments i tecnologies d'última
generació d'I+D+i, així com la possible realització d'obra nova derivada de la nova adquisició
d'equipaments i tecnologies, que permeta a grups d'investigació de referència internacional de les
citades entitats desenvolupar activitats d'investigació d'excel·lència (Programa Operatiu FEDER
Comunitat Valenciana 2014-2020).
REQUISITS
La sol·licitud de subvenció deurà vincular-se a un projecte d'investigació d'I+D+i (per a l'execució del qual
se sol·licita l'adquisició dels equipaments i infraestructures necessaris i adequats), el qual haurà
d'enquadrar-se en un dels eixos prioritaris de desenvolupament de l'Estratègia d'Especialització
Intel·ligent per a la Investigació i Innovació en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), i contribuir a
l’acompliment d'un o diversos dels objectius específics que s'assignen a cadascun dels 3 eixos prioritaris
de desenvolupament.
Període d'execució: 1 de gener de 2020 a 31 d'octubre/31 desembre de 2021.
Inici del projecte en 2020 (obligatori) amb despesa mínima anual superior a 100.000,00€ (IVA no Inclòs).

DESPESES ELEGIBLES
- Adquisició, instal·lació i posada en funcionament d'instrumentació científica, equipament i maquinària d'I+D+i,
entre els quals es podran incloure equips informàtics específics per a la realització d'activitats d'I +D+i.
-Adquisició de drets de noves patents o llicències exclusivament per a la realització d'activitats d'I+D+i, entre els
quals es podran incloure programari de caràcter cientificotècnic. No seran elegibles les despeses de manteniment,
renovació i ús limitat de patents i llicències.
- Obra nova derivada de la nova adquisició d'equipaments i tecnologies incloent, si escau, els necessaris estudis de
viabilitat, de seguretat i salut, redacció de projectes d'obra, direcció d'execució d'obra. La despesa subvencionable
per aquest concepte no podrà superar el 25 per 100 del total de cada projecte.
No es consideraran despeses subvencionables, a efectes d’aquesta convocatòria:
– La reforma d'infraestructures d'I+D+i així com la remodelació o millora d'edificis edificios.
– El mobiliari, aparells i instrumental d'ús general, no científic.
– L'equipament per a laboratoris d'alumnes o docència en general, mobiliari d'oficina, material fungible,
equips informàtics de gestió, despeses de manteniment o reparació ni assegurances de l'equipament.
En cas de sol·licituds que consistisquen en la renovació d'equipaments ja existents, aquesta haurà de comportar
necessàriament una millora, per la qual cosa el manteniment o substitució sense increment de la qualitat queda
exclòs d'aquesta convocatòria.
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QUANTIA DE LES AJUDES
La subvenció concedida per a cada projecte serà superior a 100.000 euros fins a un màxim de 999.999,00€ (IVA no
inclòs).
La Generalitat finançarà fins al 90% dels costos que tinguen la consideració de subvencionables. Les entitats
beneficiàries hauran d'assumir, en cadascuna de les anualitats, el 10% del cost d'adquisició dels equipaments i
infraestructures. Aquest percentatge es mantindrà, en cadascuna de les anualitats, en cas que es justifique un import
inferior al previst en la resolució de concessió.

DISPOSICIÓ I IDENTIFICACIÓ
Resolució: RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital,
per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'R+D+i per al període
2020-2021. Programa operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV núm. 8596 de 22.07.2019).
Ordre de bases: ORDRE 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, investigació, Cultura i Esport, per
la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i
equipament d'R+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 7945 de 28.12.2016).
Modificació Ordre de bases: ORDRE 24/2019, de 3 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual es modifica l'Ordre 89/2016, de 22 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a adquisició d'infraestructures i
equipament d'R+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana. [2019/5820] (DOGV núm. 8564 de 06.06.2019).

FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds davant la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital serà
el comprés entre el 16 i el 30 de setembre de 2019. No obstant això, el termini intern per a la presentació de la
sol·licitud expirarà el 26/09/2019 (abans de la 12.00 hores). Amb caràcter previ, i a l'efecte de la preparació de la
sol·licitud institucional, hauran de remetre degudament emplenat abans del pròxim 16/09/2019 a l'adreça
electrònica infrasidi@uv.es el document “Expressió d'interés”, el model del qual s'adjunta.
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Ayudas para infraestructuras y equipamiento
de I+D+i PO FEDER 2014-2020.

OBJETO Y BENEFICIARIOS
Concesión de subvenciones a las universidades públicas valencianas, consorcios públicos de investigación adscritos a
la Generalitat no pertenecientes al sector sanitario y organismos públicos de investigación de la A.G.E. ubicados en la
Comunitat Valenciana, para la adquisición y actualización de equipamientos y tecnologías de última generación de
I+D+i, así como la posible realización de obra nueva derivada de la nueva adquisición de equipamientos y
tecnologías, que permita a grupos de investigación de referencia internacional de las citadas entidades desarrollar
actividades de investigación de excelencia (Programa Operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020).

REQUISITOS
La solicitud de subvención deberá vincularse a un proyecto de investigación de I+D+i (para cuya ejecución se solicita
la adquisición de los equipamientos e infraestructuras necesarios y adecuados), el cual deberá encuadrarse en uno
de los ejes prioritarios de desarrollo de la Estrategia de Especialización Inteligente para la Investigación e
Innovación en la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), y contribuir al desempeño de uno o varios de los objetivos
específicos que se asignan a cada uno de los 3 ejes prioritarios de desarrollo.
Periodo de ejecución: 1 de enero de 2020 a 31 de octubre/31 diciembre de 2021.
Inicio del proyecto en 2020 (obligatorio) con gasto mínimo anual superior a 100.000,00€ (IVA no Incluido).

GASTOS ELEGIBLES
-Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de instrumentación científica, equipamiento y maquinaria de
I+D+i, entre los que se podrán incluir equipos informáticos específicos para la realización de actividades de I+D+i.
-Adquisición de derechos de nuevas patentes o licencias exclusivamente para la realización de actividades de I+D+i,
entre los que se podrán incluir software de carácter científico-técnico. No serán elegibles los gastos de
mantenimiento, renovación y uso limitado de patentes y licencias.
-Obra nueva derivada de la nueva adquisición de equipamientos y tecnologías incluyendo, en su caso, los necesarios
estudios de viabilidad, de seguridad y salud, redacción de proyectos de obra, dirección de ejecución de obra. El gasto
subvencionable por este concepto no podrá superar el 25 por 100 del total de cada proyecto.
No se considerarán gastos subvencionables, a efectos de esta convocatoria:
– La reforma de infraestructuras de I+D+i así como la remodelación o mejora de edificios.
– El mobiliario, aparatos e instrumental de uso general, no científico.
– El equipamiento para laboratorios de alumnos o docencia en general, mobiliario de oficina, material
fungible, equipos informáticos de gestión, gastos de mantenimiento o reparación ni seguros del
equipamiento.
En caso de solicitudes que consistan en la renovación de equipamientos ya existentes, esta deberá conllevar
necesariamente una mejora, por lo que el mantenimiento o sustitución sin incremento de la calidad queda excluido
de esta convocatoria.
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CUANTÍA DE LAS AYUDAS
La subvención concedida para cada proyecto será superior a 100.000 euros hasta un máximo de 999.999,00€ (IVA
no incluido).
La Generalitat financiará hasta el 90 % de los costes que tengan la consideración de subvencionables. Las entidades
beneficiarias deberán asumir, en cada una de las anualidades, el 10 % del coste de adquisición de los equipamientos
e infraestructuras. Este porcentaje se mantendrá, en cada una de las anualidades, en caso de que se justifique un
importe inferior al previsto en la resolución de concesión.

DISPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN
Resolución: RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2019, de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad
Digital, por la que se convocan para el ejercicio 2020 subvenciones para infraestructuras y equipamiento de I+D+i
para el periodo 2020-2021. Programa operativo FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020. (DOGV nº 8596 de
22.07.2019).
Orden de bases: ORDEN 89/2016, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Educación, investigación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para adquisición de
infraestructuras y equipamiento de I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana. (DOCV nº 7945 de 28.12.2016).
Modificación Orden de bases: ORDEN 24/2019, de 3 de junio, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se modifica la Orden 89/2016, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para adquisición
de infraestructuras y equipamiento de I+D+i PO FEDER 2014-2020 Comunitat Valenciana. [2019/5820] (DOGV núm.
8564 de 06.06.2019)

FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo de presentación de solicitudes ante la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital
será el comprendido entre el 16 y el 30 de septiembre de 2019. No obstante, el plazo interno para la presentación
de la solicitud expirará el 26/09/2019 (antes de la 12:00 horas). Con carácter previo, y a los efectos de la preparación
de la solicitud institucional, deberán remitir debidamente cumplimentado antes del próximo 16/09/2019 a la
dirección electrónica infrasidi@uv.es el documento “Expresión de interés”, cuyo modelo se adjunta.
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EXPRESSIÓ D’INTERÉS

de participació en la convocatòria de ajudes per a infraestructures i equipament d’R+D+I PO FEDER 2014-2020
de la Conselleria Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (Bases reguladores)

Una còpia en format PDF d’aquest document emplenat, signat i escanejat caldrà que siga tramesa
abans del 16/09/2019 a la adreça electrònica infrasidi@uv.es

Investigador-a responsable de la sol·licitud

Cognoms, nom

Correu Electrònic

Telèfon

@uv.es
Departament, institut o ERI

Grups avaladors

(Copiar aquesta taula les vegades que siga necessari i continuar la numeració)
Denominació del grup 1
Responsable del grup 1

Correu Electrònic

cognoms, nom

Telèfon

@uv.es
Departament, institut o ERI
Investigadors-es que integren el grup (afegiu les files que calga)

cognoms, nom

cognoms, nom

cognoms, nom

cognoms, nom

cognoms, nom

cognoms, nom
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Enquadrar en un dels eixos prioritaris de desenvolupament de l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent per a la
Investigació i Innovació a la Comunitat Valenciana (RIS 3-CV), la qual va ser aprovada per la Comissió Delegada de
Ciència, Tecnologia i Innovació del Consell el 27 de desembre de 2016 i que es troba disponible en la pàgina web
següent: www.ivace.es/RIS3CV:
-

Versió íntegra (Eixos prioritaris i objectius específics: pàgines 43 a 55).
Resum Executiu

Eixos prioritaris de desenvolupament RIS 3-CV (trie una opció):
1. Qualitat de Vida
2. Producte Innovador
3. Processos Avançats de Fabricació

Equipament sol·licitat (afegiu les files que calga)
Tipus

Descripció

Import

Equip 1
Equip 2

Cost total de l’equipament
Base imposable

IVA

Import total

Despeses d’instal·lació de l’equipament sol·licitat (afegiu les files que calga)
Tipus

Descripció

Import

Instal·lació 1
Instal·lació 2

Cost total (Equipament + Despeses d’instal·lació)
Base imposable

IVA

Import total

Cofinançament no procedent de fons FEDER que s’aportaría (10% del cost d’aquisició)
Orgànica/Específica
Import
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Necessitat i ús de l’equipament
Es tracta d’un equipament singular a:
Estat espanyol

Comunitat Valenciana

Universitat de València

Justificació de la necessitat, especialment, en cas de existir a la Universitat un equipament igual o semblant

Nombre estimat d’usuaris
Grau d’utilització prevista (nombre d’hores anuals d’utilització)
Freqüència d’ús prevista
Diària

Esporàdica

Ús intensiu en projectes

Anys de vida útil

Lloc

Data de la sol·licitud
Signatura de la persona sol·licitant

Una còpia en format PDF d’aquest document emplenat, signat i escanejat, caldrà que siga
tramesa abans del 16/09/2019 a la adreça electrònica infrasidi@uv.es
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