VICERREITORÍA DE INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN
Oficina de Investigación e Tecnoloxía
Servizo de Convocatorias e Recursos Humanos de I+D
Edificio CACTUS – Campus Vida
15782 Santiago de Compostela
Tel. 881816201 - Fax 881811357
Correo electrónico: cittinfo@usc.es
http://imaisd.usc.es

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A REALIZACIÓN DE PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN DO
PROGRAMA ESTATAL DE FOMENTO DA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E TÉCNICA, DE RETOS DA
SOCIEDAD, SUBPROGRAMA ESTATAL DE XERACIÓN DO COÑECEMENTO, NO MARCO DO PLAN
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E TECNICA E DE INNOVACCIÓN 2013-2016

2017
No BOE do día 13 de xuño de 2017 publicouse a convocatoria de axudas do programa estatal de
fomento da investigación científica e técnica de RETOS DA SOCIEDADE das seguintes
modalidades:


PROXECOS TIPO A. Dirixidos a investigadores mozos con contribucións científicotécnicas relevantes e innovadoras que non dirixiran proxectos de investigación
de convocatorias do Plan Estatal de I+D+I 2013-2016 e do Plan Nacional de I+D+i
2008-2011. Estes proxectos estarán dirixidos por un ou dous investigadores
principais. Ambos dous deberán cumprir, ademais dos requisitos establecidos no
artigo 7, con carácter xeral, os establecidos no artigo 7.4 para este tipo de
proxectos.



PROXECTOS TIPO B. Dirixidos por 1 ou 2 investigadores principais que reúnan os
requisitos do artigo 7 da convocatoria.
PRAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

AREA TEMÁTICA DE XESTION DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
Humanidades e CC. Sociais

Prazos no Axencia

Fin do prazo na OIT

19/06/2017 ata 10/07/2017 (15:00 horas)

06/07/2017 (14:00 horas)

CSO/Ciencias Sociais
DEP/ Ciencias Deporte
DER/ Dereito
ECO/ Economía
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EDU/ Ciencias da Educación
FEM/ Estudios Feministas, da Muller e do Xénero
FFI/ Filoloxía e Filosofía
HAR/ Historia e Arte
PSI/ Psicoloxía

AREA TEMATICA DE XESTION DE CIENCIAS DA VIDA E AGROALIMENTACIÓN
Ciencias da Vida e Agroalimentación

Prazos no Axencia

Fin do prazo na OIT

20/06/2017 ata 11/07/2017 (15:00 horas)

07/07/2017 (14:00 horas)

AGL/ Recursos e Tecnoloxías Agroalimentarias
BFU/ Bioloxía Fundamental
BIO/ Biotecnoloxía
SAF/ Biomedicina

AREA TEMÁTICA DE XESTION DE MEDIOAMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
Medio Ambiente e Recursos Naturais

Prazos no Axencia

Fin do prazo na OIT

21/06/2017 ata 12/07/2017 (15:00 horas)

10/07/2017 (14:00 horas)

BIA/ Construción
CGL/ Biodiversidade, Ciencias da Terra e Cambio Global
CTM/ Ciencias e Tecnoloxías Medioambientais
CTQ/ Ciencias e Tecnoloxías Químicas
ENE/ Enerxía
TRA/ Medios de Transporte

AREA TEMATICA DE XESTIÓN DE TECNOLOXIAS DA PRODUCION E AS COMUNICACIÓNS
Xestión de Tecnoloxías da Produción e as C.
AYA/ Astronomía e Astrofísica
DPI/ Deseño e Produción Industrial

Prazos no Axencia

Fin do prazo na OIT
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ESP/ Investigación Espacial
22/06/2017 ata 13/07/2017l (15:00 horas)

FIS/ Física

11/7/2017 (14:00 horas)

FPA/Física de Partículas e aceleradores
MAT/ Materiais
MTM/Matemáticas
TEC/ Tecnoloxías Electrónicas e de Comunicacións
TIN/ Tecnoloxías Informáticas

IMPORTANTES NOVIDADES DA CONVOCATORIA
A convocatoria deste ano presenta, entre outras, as seguintes novidades de grande calado:
i.-Que un investigador da USC poida participar como IP nun proxecto presentado por outra
entidade.
ii.-Que un investigador doutra entidade poida participar como IP nun proxecto presentado pola
USC.
iii.-Compromiso de mantemento da vinculación durante toda a execución do proxecto.
Nestes supostos procederase:


SOLICITUDE DE AUTORIZACIÓN PARA QUE UN INVESTIGADOR DA USC POIDA PARTICIPAR COMO
INVESTIGADOR PRINCIPAL NUN PROXECTO PRESENTADO POR OUTRA ENTIDADE

Como se indicaba, nesta convocatoria permítese que un investigador vinculado a unha entidade
distinta á solicitante poida participar como investigador principal dun proxecto, sempre que se
cumpran os seguintes requisitos:
 Que a entidade á que está vinculado cumpre os requisitos do artigo 4 da convocatoria
 Contar coa autorización expresa da entidade á que está vinculado. O formulario de
autorización o pode atopar no seguinte enlace:
http://imaisd.usc.es/ftp/oit/documentos/2041_es.doc
Para poder obter esa autorización por parte da USC, deberá achegarse o formulario,
debidamente cumprimentado, antes das 14 horas do día 29 de xuño, ao seguinte enderezo
electrónico: manuel.martinez@usc.es
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AUTORIZACIÓN PARA QUE UN INVESTIGADOR DOUTRA ENTIDADE PARTICIPE COMO INVESTIGADOR
PRINCIPAL NUN PROXECTO PRESENTADO POLA DA USC

Neste caso será necesario contar, con carácter previo, coa autorización por parte da USC. Para
acadar dita autorización deberá achegar o formulario formulario, debidamente cumprimentado,
antes das 14 horas do día 29 de xuño, ao seguinte enderezo electrónico
manuel.martinez@usc.es


SOLICITUDE DE COMPROMISO DE MANTEMENTO DA VINCULACIÓN DURANTE A EXECUCIÓN DO
PROXECTO

Outra das novidades que presenta a convocatoria ten que ver coas solicitudes de proxectos de
investigación nas que o Investigador Principal ou algún dos membros do equipo de
investigación non teñan vinculación coa USC, pola duración total do proxecto. Para obter o
compromiso de mantemento da vinculación durante a execución do proxecto, deberase achegar
o formulario formulario, debidamente cumprimentado, antes das 14 horas do día 29 de xuño ao
enderezo electrónico manuel.martinez@usc.es
Sen contar coa autorización da Vicerreitoría de Investigación Innovación, que se plasmará coa
sinatura do formulario antes indicado, NON se poderá incluír como IP ou como membro do
equipo de investigación a ningún investigador que non teña vinculación pola duración total do
proxecto.
Si nalgún proxecto se inclúe ao investigador principal ou a algún membro do equipo de
investigación, sen vinculación pola duración total do proxecto, sen contar coa a autorización
por parte desta Vicerreitoría, a USC se reserva o dereito de RENUNCIAR a dito proxecto.
Cando se prantexe esta situación recomendase que a duración dos proxectos se axuste ao
período de vinculación dos investigadores coa USC.
CUMPRIMENTACIÓN E PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Antes de cumprimentar as solicitudes recomendase ler os documentos:
 Preguntas preguntas frecuentes sobre a convocatoria
 Preguntas frecuentes sobre a forma de presentar a solicitude
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A cumprimentación e presentación de solicitudes deberá realizarse a través da aplicación de
solicitude habilitada na sede electrónica da Secretaría de Estado de I+D+I, nos prazos
establecidos para cada modalidade:
Seguindo os seguintes pasos:
1º.-Agás que se estivera inscrito anteriormente, o Investigador Principal (IP), deberá identificarse
e definir o seu nome de usuario e palabra chave.
No caso de proxectos con dous investigadores principais, o formulario o presentará o que este
identificado en dita solicitude como interlocutor coa Axencia. No caso de proxectos
coordinados constituídos por dous ou mais subproxectos, o investigador principal de cada
subproxecto deberá presentar unha solicitude.
2º.-O formulario electrónico de solicitude conterá, ademais dos datos identificativos do
proxecto, entidade solicitante, membros do equipo de investigación e, no seu caso, doutores do
equipo de traballo a seguinte información:


Identificación da área e non seu caso subarea temática de xestión seleccionada para a avaliación da
actuación. En caso de proxectos coordinados, todos os subproxectos serán avaliados na área temática de
xestión do investigador coordinador.



Identificación obrigatoria do reto elixido para realizar a actuación entre os 8 retos recollidos no Plan Estatal
de Investigación Científico e Técnica e de Innovación, no Programa Estatal de I+D+I orientada aos retos da
sociedade. A identificación dunha das tecnoloxías facilitadoras esenciais ou dun segundo reto será opcional.



Resumo en español e en inglés do proxecto ou actuación, e reseña do CV do investigador/es principais.



A solicitude, de ser o caso, de inclusión do proxecto na convocatoria de Contratos Predoutorais para a
Formación de Doutores.



A identificación no seu caso, daquelas entidades públicas ou privadas interesadas nos resultados do
proxecto. A documentación que acredite dito interese non se aportará coa solicitude senón que deberá
custodiala a USC.



A aceptación, de ser o caso, de que a avaliación poida ser transferida ao órgano convocante dunha
convocatoria de proxectos de investigación das comunidades autónomas.



Descrición do impacto socioeconómico esperado do proxecto sobre o Estado ou a rexión na que se
desenvolva.



No caso de solicitar un proxecto tipo A, a concorrencia, no seu caso, dalgunha das situacións contempladas
no artigo 7.4.a) para a ampliación da data limite inferior para a obtención do grao de doutor.
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Ao formulario electrónico de solicitude, o investigador principal deberá anexar a seguinte
documentación obrigatoria, que se considerará parte integrante e contido mínimo da solicitude:
MEMORIA CIENTIFICO-TECNICA do proxecto que se presentará necesariamente nos
modelos normalizados dispoñibles na páxina WEB na Axencia, debendo respectarse o
contido, extensión e formatos indicados nesta convocatoria. Presentarase en inglés ou en
español, con letra Times New Roman ou Arial dun tamaño mínimo de 11 puntos, marxes
laterais de 2,5 cm; marxes superior e inferior de 1,5 cm, espazado mínimo sinxelo. Os
apartados A e B da memoria científico-técnica deberán cumprimentarse
obrigatoriamente, con independencia de que o contido dos apartados figure tamén no
formulario de solicitude da axuda.
Para os proxectos individuais o apartado C (Documento Científico) da memoria científico
técnica terá unha extensión máxima de 20 páxinas
Nos proxectos coordinados dita memoria terá unha extensión máxima de 25 páxinas no
seu apartado C (Documento científico).
Non se admitirán memorias científico-técnicas con anexos ou información diferente á
solicitada nos apartados A e B, nin anexos ou outra información no apartado C, unha vez
superada a extensión indicada anteriormente.
Cando se presente a solicitude dun proxecto coordinado, haberá unha única memoria
científico técnica que incluirá os obxectivos e tarefas de cada un dos subproxectos, dita
memoria, dunha extensión máxima de 25 páxinas, no seu apartado C, será aportada polo
investigador principal coordinador do proxecto.
CURRÍCULO VITAE ABREVIADO (CVA) do investigador ou investigadores principais. O CVA
realizarase no modelo normalizado dispoñible na web da axencia e presentarase en inglés
ou en español, con letra Times New Roman ou Arial dun tamaño mínimo de 11 puntos;
marxes laterais de 2,5 cm, marxes superior e inferior de 1,5 cm; e espazado mínimo
sinxelo. Terá unha extensión máxima de 4 páxinas.
Tamén será valido o CVA que se xenera de xeito automático dende a aplicación
“curriculum vitae” normalizado dispoñible na web da FECYT, empregando a opción de
xeneración de curriculum abreviado.
Non se admitirán CVA con anexos ou outra información unha vez superada a extensión de
4 páxinas.
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O investigador principal deberá achegar en la aplicación, segundo as características do
proxectos presentado, os seguintes documentos, segundo os modelos normalizados
dispoñibles na páxina web da Axencia:
CURRICULUM VITAE ABREVIADO (CVA) de todos os compoñentes do equipo de
investigación e, no seu caso dos doutores do equipo de traballo. Realizarase no modelo
normalizado dispoñible na web do AXENCIA. Presentarase en inglés ou español, con letra
Times New Roman ou Arial dun tamaño mínimo de 11 puntos, marxes laterais de 2,5
cm, marxes superior e inferior de 1,5 cm, espazado mínimo sinxelo. Terá unha extensión
máxima de 4 páxinas.
Tamén será valido o CVA que se xenera de xeito automático dende a aplicación
“curriculum vitae” normalizado dispoñible na web da FECYT.
Cando proceda, documento acreditativo de ter superado procedemento público de
selección segundo o previsto no artigo 6.5.d)
Unha vez rematada a cumprimentación da solicitude, o investigador principal validará e enviará
telematicamente.
O IP Imprimirá os documentos que xenere automaticamente a aplicación telemática onde
consignará as sinaturas orixinais do IP e do resto do equipo de investigación.
Estes documentos deberán se entregados na Oficina de Investigación e Tecnoloxía
(Santiago/Lugo) antes do fin dos prazos de presentación na OIT indicados mais arriba.

MOI IMPORTANTE.-Os documentos de memoria científico-técnica e currículum vitae
abreviado do investigador principal non poderán ser modificados ou mellorados nun momento
posterior ao remate do prazo de presentación de solicitudes, polo que se recomenda o máximo
coidado na cumprimentación e carga destes documentos, de xeito que cumpran todos os
requirimentos establecidos na convocatoria e nos modelos normalizados e se eviten problemas
de inadmisión dos mesmos.

COMITÉ DE BIOETICA
A realización dos proxectos obxecto destas axudas deberán aterse ao establecido nos principios
internacionais e na normativa vixente en materia de bioética, experimentación animal,
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bioseguridade, seguridade biolóxica, protección do medioambiente, patrimonio natural e
biodiversidade e protección de datos.
No caso de proxectos que impliquen investigación en humanos, ou a utilización de mostras de
orixe humano, ou que impliquen especificamente a utilización de células e tecidos de orixe
embrionario humano, deberá solicitarse o correspondente informe a:
Comité Ético de investigación clínica de Galicia
Telf. 881546425
e-mail ceic@sergas.es
No caso de proxectos que impliquen, experimentación animal, utilización de organismos
modificados xeneticamente ou axentes biolóxicos de risco para a saúde ou o medio ambiente,
deberá enviar ao enderezo electrónico : comite.bioetica@usc.es a seguinte documentación
Solicitude de informe:
http://imaisd.usc.es/seccion.asp?i=gl&s=-2-26-229
Á vista desta documentación o comité emitirá o correspondente informe.
Estes informes deben ser solicitados unha vez que o ministerio publique as resolucións
provisionais de concesión.
INFORMACIÓN
Para consultar calquera dúbida sobre a convocatoria poderá poñerse en contacto:
Consultas de carácter xeral:
Consultas de tipo xeral sobre a convocatoria:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_ayudas
Consultas de tipo informático:
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_informatica
consultas relacionadas con el Sistema de Entidades (SISEN):
registroentidades@aei.gob.es

teléf. 912582852
OIT: Extensións 16217, 16249, 16265
Por outra banda indícanse a continuación algúns datos de interese necesarios para
cumprimentar a solicitude.
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DATOS DE INTERESE
CIF da USC:

Q 1518001-A

Representante legal

Isabel Rodriguez-Moldes Rey

Teléfono:

881811000 16201

Telefax:

881816203

Correo electrónico

cittinfo@usc.es

Dirección:

Edificio Cactus, Campus Vida

Código Postal:

15782 Santiago

DATOS DE CONTACTO DO RESONSABLE DA XESTIÓN DAS AXUDAS NA USC
Nome:

Emilio

Apelidos:

Santos Vigo

Teléfono:

881 816 218

Correo electrónico

emilio.santos@usc.es

Cargo:

Xefe de Servizo de Convocatorias e RRHH de I+D+I

A Vicerreitoría de Investigación e Innovación quere agradecer a tódolos investigadores a súa
colaboración neste proceso.
Santiago de Compostela, 20 de xuño de 2017
A Vicerreitoría de Investigación e Innovación

