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Convocatòria 2021 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

Comunicació de 27 de novembre de 2020 del Servei de Gestió de la Investigació
relativa a la convocatòria 2021 de la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament
tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

Per Resolució de 20 de novembre de 2020 de la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per
la qual es convoquen, per a l’exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica,
el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. Les ajudes convocades són:
a) Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral - Annex I.
b) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat
Valenciana - Annex II.
c) Subvencions del Programa Santiago Grisolía - Annex III.
d) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral - Annex IV.
e) Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional
Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació - Annex V.
f) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica Annex VI.
g) Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat
Valenciana - Annex VII.
h) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la
Comunitat Valenciana -Annex VIII.
i)

Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+I desenvolupats per grups d’investigació emergents Annex IX.

j)

Subvencions per a grups d’investigació consolidats - Annex X

k) Subvencions per al Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència - Annex XI.
l)

Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional - Annex
XII.

m) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques,
humanístiques o artístiques de caràcter internacional - Annex XIII.
n) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics - Annex XIV.
En la pàgina web de la Conselleria d’ Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital es troba informació detallada
dels tràmits per la realització de les sol·licituds.
Tal com estableix la convocatòria, les sol·licituds s’adequaran als models normalitzats i s’ompliran utilitzant els mitjans
telemàtics facilitats pels servidors d’informació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
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Serà preceptiva la presentació de la sol·licitud a través de la signatura electrònica avançada. En cas de no disposar
de la mateixa, el personal ja vinculat amb la Institució podrà posar-se en contacte amb el Servei de RRHH corresponent
perquè li faciliten l'obtenció de la signatura.
Una vegada feta la sol·licitud en la plataforma electrònica, tal i como indica la convocatòria i als efectes de tenir
constància de la seua presentació i donar el vist i plau del representant legal, hauran d’enviar la sol·licitud generada
a través de la seu electrònica de la GVA, així com la resta de documentació presentada conforme a les següents
indicacions:
•

Annexos I, II, III, IV, V, VI, i VIII: persoinv@uv.es

•

Annexos IX, X, XI, XIII i XIV: Seu electrònica - Document d’instrucció

•

Annex VII: sijuseg@uv.es

•

Annex XII: Seu electrònica - Document d’instrucció

Per tal de garantir la correcta tramitació de les sol·licituds, el termini intern per a la presentació de les sol·licituds,
és el 18 de desembre de 2020.
Per a qualsevol consulta addicional pot contactar amb les següents adreces:
•

Annexos I, II, III, IV, V, VI, i VIII: persoinv@uv.es

•

Annexos IX, X, XI, XIII i XIV: policien@uv.es

•

Annex VII: sijuseg@uv.es

•

Annex XII: operuv@uv.es

CONSIDERACIONS ESPECIALS
1.- Consideracions Especials en els annexes de Subvencions englobades en el Subprograma de
Recursos Humans dedicats a activitats R+D+I:
ANNEX I: SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR PREDOCTORAL (ACIF).
Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “ACIF2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la Unviversitat
de Valencia gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:
-

Còpia de la sol·licitud registrada

-

Document de Conformitat de la persona directora de la tesi degudament complimentada i signada.

ANNEX II: SUBVENCIONS PER A ESTADES DE CONTRACTATS PREDOCTORALS EN CENTRES
D’INVESTIGACIÓ FORA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (BEFPI).
Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “BEFPI2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la Unviversitat
de Valencia gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:
-

Còpia de la sol·licitud registrada

-

Document de Conformitat de la persona directora de la tesi degudament complimentada i signada.
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ANNEX III: SUBVENCIONS PROGRAMA SANTIAGO GRISOLÍA (GRISOLIA).
Abans de registrar la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica persoinv@uv.es
amb l’assumpte “GRISOLIA 2021 COGNOMS, NOM” la següent documentació:
-

Document de cofinançament (per import de 1.600 € com a dotació addicional que cobrirà les despeses de
viatge i d'establiment a la Comunitat Valenciana de la persona contractada)

-

Certificat de compliment de requisits degudament emplenat (una vegada signat pel vicerector
d’Investigació, es retornarà per correu electrònic a les persones sol·licitants de l'ajuda per a la seua
presentació telemàtica).

Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “GRISOLIA 2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la
Universitat de València gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:
-

Còpia de la sol·licitud registrada

ANNEX IV: SUBVENCIONS PER A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DE CARÀCTER
POSTDOCTORAL (APOSTD).
Abans de registrar la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica persoinv@uv.es
amb l’assumpte “APOSTD 2021 COGNOMS, NOM” la següent documentació:
-

Document de Conformitat de la persona investigadora que proposa a la persona sol·licitant, a la sol·licitud i
memòria, degudament complimentat i signat electrònicament per la persona avalista.

-

Certificat de compliment de requisits degudament emplenat (una vegada signat pel vicerector d’Investigació,
es retornarà per correu electrònic a les persones sol·licitants de l'ajuda per a la seua presentació telemàtica).

Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “APOSTD 2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la
Unviversitat de Valencia gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:
-

Còpia de la sol·licitud registrada

ANNEX VI: SUBVENCIONS PER A CONTRACTACIÓ DE PERSONAL DE SUPORT VINCULAT A PROJECTE DE
TRANSFERÈNCIA (APOTI)
Abans de registrar la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica persoinv@uv.es
amb l’assumpte “APOTI 2021 COGNOMS, NOM” la següent documentació:
-

Document de cofinançament (aquestes ajudes requeriran d'un cofinançament mínim anual per import de
3.100 €. Si les retribucions de la persona contractada són majors, el cofinançament s'elevarà fins a cobrir la
despesa no subvencionada per l'ajuda).

-

Certificat acreditant vigència del conveni o contracte degudament emplenat, indicant el títol del projecte de
transferència del que se sol·licita el certificat, així com la seua clau específica (una vegada signat pel
vicerector d’Investigació, es retornarà per correu electrònic a les persones sol·licitants de l'ajuda per a la
seua presentació telemàtica).

Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “APOTI 2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la Universitat
de Valencia gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:

- Còpia de la sol·licitud registrada
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ANNEX VII: SUBVENCIONS PER A ESTADES DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN EMPRESES DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (AEST).
L’objecte d’aquesta subvenció és afavorir la realització d’estades del personal investigador doctor dels centres
d’investigació de la Comunitat Valenciana en empreses de caràcter mercantil de la Comunitat Valenciana, que tinguen
com a finalitat la materialització d’un projecte d’investigació que supose una innovació en els processos de fabricació
o en el producte final de l’empresa.
L’estada s’haurà de realitzar en empreses de caràcter mercantil de la Comunitat Valenciana i tindrà una duració
màxima de 2 anys, amb una dedicació màxima per exercici de 300 hores.
L’investigador haurà de tindre formalitzada la seua vinculació estatutària o contractual amb la Universitat de València
en el moment de la sol·licitud, i haurà de mantindré-la almenys durant el període d’execució de l’ajuda.
L’investigador no podrà tindre cap participació en el capital social de l’empresa.
Podran sol·licitar les ajudes els investigadors que estiguen en possessió del títol de doctor i que la seua vinculació amb
la Universitat de València exigisca aquesta titulació.
S’haurà d’aportar amb la sol·licitud el Conveni entre el centre d’investigació i l’empresa, el qual s’ha d’elaborar des
de el Servei de Gestió de la Investigació de la Universitat de València.
Així mateix i per tal de garantir el compliment de les obligacions docents del investigadors, serà necessari comptar
amb l’aprovament del Consell del Departament a la realització de l’estada. Adicionalment, serà necessària
l’autorització del Vicerector d’Ordenació Acadèmica y Professorat.
Cal tindre en compte que, atés que es va a realitzar el projecte d'investigació per a l'empresa, els mitjans necessaris
per al desenrotllament del projecte (excepte les necessitats de personal cobertes per la present ajuda), hauran de ser
proporcionats per l'empresa. En el cas que siga necessari utilitzar recursos o instal·lacions de la universitat, l'empresa
haurà d'aportar l'import corresponent derivat de la utilització dels dits recursos i instal·lacions.
La Generalitat aportarà fins a un màxim de 20.000 euros al centre d’investigació per persona seleccionada per a una
estada de 300 hores anuals (o la quantitat proporcional per a temps de dedicació inferiors).
De la quantitat anterior, el personal investigador seleccionat rebrà, en concepte de complement salarial, una
quantitat de fins a 18.000 euros.

ANNEX VIII: Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació
radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST).
Una vegada haja registrat la sol·licitud a la Seu Electrònica de la GVA haurà d’enviar a l’adreça electrònica
persoinv@uv.es (amb l’assumpte: “BEST2021 COGNOMS, NOM”) la següent documentació per a que la Unviversitat
de Valencia gestione el document de conformitat del representant legal del centre d’investigació:
-

Còpia de la sol·licitud registrada
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2.- Consideracions Especials en els annexes de Subvencions englobades en el Subprograma per
a la consolidació i enfortiment de projectes i grups d’R+D+I:
**NOTA IMPORTANT RELATIVA A LA PARTICIPACIÓ DE CONTRACTATS DOCTOR INTERINS I PROFESSORS
AJUDANTS DOCTORS: En les sol·licituds de la present convocatòria en què la Universitat de València siga
l'entitat beneficiària, el vicerector d'Investigació autoritzarà la participació en la convocatòria (tant amb
condició d'investigador principal com de membre de l'equip investigador) , dels contractats doctor interins,
així com dels professors ajudants doctors degudament acreditats a professors contractats doctors,
prèviament hauran de enviar còpia de l’acreditació a policien@uv.es.

ANNEX IX: SUBVENCIONS A GRUPS D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS (GV).
Pressupost: les despeses finançables són els establits en l'article Primer.6 de l'Annex corresponent.
NO son finançables les despeses:
-

Material d'oficina ni accessoris informàtics com ara Web cam, teclats, memòries USB o ratolins.

-

Béns inventariables.

-

Estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en un mateix destí, raó per la
qual si es realitza una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta
ajuda.

-

Els membres del grup no podran percebre cap mena de remuneració amb càrrec a aquesta subvenció.

-

Impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals
sobre la renda.

ANNEX X: PER A GRUPS D’INVESTIGACIÓ CONSOLIDATS (AICO).
Respecte al certificat del responsable en matèria d’investigació de l’entitat beneficiària on conste el reconeixement o
l’avaluació positiva dels trams de l’activitat investigadora, de l’investigador principal i dels membres de l’equip o els
projectes d’R+D+I finalitzats com a investigador principal dins del pla nacional o estatal o del programa marc de la
Unió Europea, o els projectes finançats per l’ European Research Council (ERC), indicant la referencia de cada projecte
i la data d’inici i finalització d’aquets, comunicar-los que si no han variat les dades respecte a la convocatòria anterior
no han de sol·licitar un nou certificat, adjuntant el que disposen firmat pel representant legal. Si és la primera
vegada que sol·liciten el certificat han d'enviar-nos un correu electrònic a policien@uv.es adjuntant el document
emplenat, (si disposen dels sexennis requerits no cal que òmpliguen la resta d'apartats), i una vegada siga verificat
se li enviarà el certificat per correu electrònic firmat pel representant legal de l'entitat.
Pressupost: les despeses finançables són els establits en l'article Primer.6 de l'Annex corresponent.
NO son finançables les despeses:
-

Material d'oficina ni accessoris informàtics com ara Web cam, teclats, memòries USB o ratolins.

-

Béns inventariables.

-

Estades d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en un mateix destí, raó per la
qual si es realitza una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta
ajuda.

-

Els membres del grup no podran percebre cap mena de remuneració amb càrrec a aquesta subvenció.

-

Impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals
sobre la renda.
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ANNEX XI: SUBVENCIONS PROGRAMA PER A GRUPS D’INVESTIGACIÓ D'EXCEL·LÈNCIA (PROMETEU).
Respecte al certificat del responsable en matèria d’investigació de l’entitat beneficiària on conste el reconeixement o
l’avaluació positiva dels trams de l’activitat investigadora, de l’investigador principal i de la resta dels membres del
grup o els projectes d’R+D+I finalitzats com a investigador principal dins del pla nacional o estatal o del programa
marc de la Unió Europea, o els projectes finançats per l’ European Research Council (ERC), indicant la referencia de
cada projecte i la data d’inici i finalització d’aquets, comunicar-los que si no han variat les dades respecte a la
convocatòria anterior no han de sol·licitar un nou certificat, adjuntant el que disposen firmat pel representant
legal. Si és la primera vegada que sol·liciten el certificat han d'enviar-nos un correu electrònic a policien@uv.es
adjuntant el document emplenat, (si disposen dels sexennis requerits no cal que emplenen la resta d'apartats) , i
una vegada siga verificat li'ls enviarà el certificat per correu electrònic firmat pel representant legal de l'entitat.
Pressupost: les despeses finançables són els establits en l'article Primer.6 de l'Annex XI.
NO són finançables les despeses de:
-

Material d'oficina ni accessoris informàtics com ara Web cam, teclats, memòries USB o ratolins.

-

No podran finançar-se equips informàtics com a ordinadors personals o tauletes, i només excepcionalment
es podran finançar equips informàtics quan tinguen unes característiques molt específiques i siguen
completament necessaris per a poder desenvolupar el projecte d'investigació, i així s'haja especificat en la
memòria cientificotècnica o en un informe de seguiment cientificotècnic o final.

-

Viatges, manutenció i allotjament de les persones del grup d'investigació: no seran finançables les estades
d'investigació, entenent per estada períodes de més de quinze dies en un mateix destí, raó per la qual si es
realitza una estada (més de quinze dies), no es podrà finançar cap despesa amb fons d'aquesta ajuda.

-

Els membres del grup no podran percebre cap mena de remuneració amb càrrec a aquesta subvenció.

-

Impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos personals
sobre la renda.

Costos indirectes: haurà d'incloure's en el pressupost en aquest concepte el 5% de l'import de la subvenció sol·licitada
per a cada anualitat. Per exemple, si se sol·licita l'import màxim de 150.000 euros per a una anualitat, l'import del 5%
(inclòs en el total) s'obtindria dividint 150.000/1,05 = 142.857,14 (total partides finançables) i multiplicaríem aquesta
quantitat per 5% = 7.142,86 (total concepte costos indirectes). Sumant 142.857,14 + 7.142,86 obtindrem l'import
màxim subvencionable per anualitat de 150.000 euros.
Publicitat: Els grups d'investigació beneficiaris d'ajudes PROMETEU estan obligats I disposar d'una pàgina web del
grup, que haurà de ser actualitzada permanentment, en la qual figurarà el patrocini i el logotip de la Conselleria
convocant d'aquestes ajudes i disposar d'un acrònim i d'un logotip per al grup, que també figurarà en la pàgina web.
Justificació, seguiment i pagament: El pressupost total aprovat de l'ajuda i les seues anualitats coincidiran amb el pla
de pagaments establits en la resolució de concessió. Les inversions i despeses de cada projecte podran realitzar-se al
llarg del període d'execució sense que coincidisquen necessàriament amb aquest pla de pagaments (…) Les entitats
beneficiàries que compten amb pagament anticipat (UV) podran executar actuacions del projecte i realitzar despeses
que no hagen pogut realitzar en una anualitat, en la immediata següent (…); quedant condicionat el pagament
corresponent a la segona anualitat i següents al fet que s'haja presentat prèviament la justificació econòmica de
l'anualitat anterior.
Despeses de personal: Personal investigador de caràcter predoctoral. A la convocatòria s’indica que el contracte
laboral a formalitzar será d’acord amb l'establert en l'article 21 de la Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la
Innovació. Això implica que la duració mínima del contracte serà d'un any, que haurà de ser a temps complet
necessàriament i que el contractat haurà d'estar admès/matriculat en un programa de doctorat en el moment de la
signatura del contracte.Les pròrrogues tampoc podrán ser menors d’un any.
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Com a referència dels imports a l'hora de fer la sol·licitud, el màxim que es podrà consignar és de 22.192,80 euros els
tres primers anys i 27.300 euros per al quart any i per al càlcul dels costos indirectes s’ha de prendre l'import
corresponent al salari (sense quota patronal*): 17.680,69 € (Així com a exemple: costos indirectes 1 any de PIF:
17.680,69*15%=2.652,10 €).
-

Personal de suport tècnic o administratiu: En aquest cas, l'import anual màxim anual que es podrà indicar és
de 19.890 euros i per al càlcul dels costos indirectes s’ha de prendre l'import corresponent al salari (sense
quota patronal*): 15.000 €. En el cas de que es preveja contractar a personal de suport tècnic o administratiu
per uns mesos i no un any complet, s’haurà de calcular la part proporcional i multiplicar per 0,15.

Aquest tipus de contracte requerirà el cofinançament per part de l'investigador per la qual cosa, en el cas que se li
concedisca, se li requerirà un compromís de cofinançament l'import del qual vindrà determinat per la duració del
contracte.
-

Personal Doctor Júnior/ Sènior: Els imports són els de les taules retributives de la Universitat de València.

En els contractes de personal investigador doctor no es requereix cofinançament.
IMPORTS
- Costos directes

SALARI ANUAL

QUOTA PATRONAL
ANUAL

DOTACIÓ ANUAL
(segons
convocatòria)

Personal Investigador en Formació (TC)
- 3 primers anys

17.680,69 €

4.512,11 € (25,52 %)

22.192,80 €

Personal Investigador en Formació (TC)
- 4t any

21.749,52 €

5.550,48 €

27.300,00 €

Personal Tècnic de Suport (TC)

15.000,00 €

4.890,00 € (32,60 %)

19.890,00 €

Personal Doctor Junior (TC)
- Taules retributives de la UV

25.471,44 €

8.303,69 € (32,6 %)

34.612,55 €

Personal Doctor Senior (TC)
- Taules retributives de la UV

33.494,88 €

10.919,33 € (32,6 %)

45.515,41 €

CATEGORIA

- Costos indirectes
CATEGORIA

DOTACIÓ ANUAL (segons convocatoria)

Personal Investigador en Formació (TC 1 any)

2.652,10 €

Personal Tècnic de Suport (TC 1 any)

2.250,00 €

Personal Doctor Junior (TC 1 any)

3.820,72 €

Personal Doctor Senior (TC 1 any)

5.024,23 €
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Conceptes comuns als ANNEXOS IX, X, XI i XIII
Viatges: S'adequaran als límits que per a aquests conceptes estiguen establits en la normativa de la Generalitat sobre
indemnitzacions per raó del servei; Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997,
d'11 de febrer, sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, Instrucció de
Gerència 5/2015.
Subcontractació: Les despeses de subcontractació no podran ser superiors al 30 per cent de la quantia total de la
subvenció concedida, percentatge que podrà incrementar-se en casos degudament justificats i sense que puga
excedir-se el 50% d'aquest import.
Modificacions: Art. 21 Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de bases reguladores.
No serà necessària autorització per a canvis entre els diferents conceptes de despeses respecte al pressupost inicial
previst per a l'execució del projecte o de l'activitat objecte de l'ajuda, sempre que no s'altere l'import total de la
subvenció, havent de reflectir-se en els informes de seguiment i final que han de presentar-se.
Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió o, en el seu cas, l'obtenció amb posterioritat a
la presentació de la sol·licitud d'altres subvencions públiques o privades que en el seu conjunt superen el cost de
l'activitat, podran donar lloc a la modificació de la resolució de concessió o minoració de la subvenció concedida.
Pressupost primera anualitat: encara que el període d'execució s'inicia l'1 de gener de 2021, la data de resolució de
concessió (fins hui en convocatòries anteriors) sol demorar-se fins al cap de l'estiu de l'any següent, la qual cosa
implica que l'obertura de claus específiques en la comptabilitat i el reconeixement de drets es materialitzarà al voltant
de dues setmanes més tard a comptar des de la data de la resolució de concessió.
Consultes sobre la confecció del pressupost:
-

Partides de contractació de personal: epif@uv.es

-

Resta de partides: sijuseg@uv.es

ANNEX XII: SUBVENCIONS PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS O ALTRES PROGRAMES DE
CARÀCTER INTERNACIONAL (APE).
L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la participació de les persones investigadores valencianes en
convocatòries d’R+D+i de la Unió Europea i altres programes d’àmbit internacional.
L’ajuda contribuirà a finançar les despeses prèvies a la presentació de la sol·licitud de participació.
Podrà tindre una durada d’una o dues anualitats en funció de la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds en la convocatòria europea o de caràcter internacional. S’hauran de sol·licitar dues anualitats quan
aquesta presentació tinga lloc a l’any 2022.
Amb caràcter general, excepte el cas de sol·licituds de subvencions per a la presentació de propostes individuals a
l’ERC, les actuacions objecte de la subvenció seran executades per grups d’investigació formats com a mínim per tres
persones investigadores, una de les quals tindrà la condició d’investigador/a principal, que haurà d’estar en possessió
del títol de doctor i tindre formalitzada la seua vinculació funcionarial, estatutària o contractual amb l’entitat
beneficiària com a personal investigador. A més, almenys una altra persona del grup haurà d’estar en possessió del
títol de doctor.
L´ajuda serà com a màxim de 6.000 euros quan el grup participe a títol individual o com a soci, i com a màxim de 9.000
euros quan participe com a líder de la proposta, o en el cas d´una persona que vaja a presentar una ERC.
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