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Axudas para a Consolidación e a Estruturación de unidades de investigación competitivas e
outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia

Convocatoria 2021
DATOS XERAIS
ENLACE A CONVOCATORIA

Texto da convocatoria

Descrición xeral

Axudas para consolidar, estruturar e especializar as unidades de investigación máis
competitivas do Sistema galego de I+D+i mediante as seguintes modalidades:
• Modalidade A: Grupos de referencia competitiva (GRC).
• Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento (GPC).
• Modalidade C: Proxectos de excelencia.
•

Novidades desta convocatoria

•
•
•
•

•
•
Beneficiarios

•

Procedemento e Prazos de
Presentación Internos

Os prazos que a continuación se
establecen son máximos. Tendo en conta
a súa brevidade, solicitase aos grupos de
investigación/investigadores que envíen a
documentación,
á
Oficina
de
Investigación e Tecnoloxía, e fagan a
solicitude na Sede Electrónica da Xunta
de Galicia á maior brevidade posible, sen
esperar ás datas finais establecidas.
Lembrade que co fin de poder garantir a
presentación de todas as solicitudes na
data de finalización do prazo establecido
pola Xunta de Galicia é necesario que
toda a documentación necesaria para a
presentación da mesma esté subida na
Sede Electrónica e o borrador compartido
coa USC da data límite que se sinala. A
partir desta data a USC non poderá
garantir a presentación das solicitudes
en prazo.

Engadiuse como investigador o persoal contratado no programa Beatriz Galindo e
o persoal contratado nos programas de atracción e retención de talento da
Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
Suprimiuse como investigador os postdoutorais MINECO
Especifícase no artigo 5.3 sobre a adquisición de material bibliográfico.
Especifícase no artigo 5.8 sobre a adquisición de equipos informáticos (hardware y
software) e de recursos tecnolóxicos.
Engadiuse no artigo 11 os criterios de desempate nos casos de igualdade de
puntuación na mod. C, proxectos de persoal investigación con traxectoria excelente
Modalidade A: Axudas para a consolidación de grupos de investigación que pola súa
produción científica e a súa actividade de I+D constitúan unha referencia no Sistema
galego de I+D+i.
Modalidade B: Axudas para a consolidación de grupos de investigación que pola súa
produción científica e a súa actividade de I+D amosan potencial de crecemento ata
converterse en grupos de referencia do sistema de I+D+i galego.
Modalidade C: Axudas para a realización de proxectos de investigación a
investigadores ou investigadoras individuais que, contando cunha traxectoria
excelente consolidada ou en formación, teñen que afianzar unha liña de traballo
baseada en proxectos de alto impacto nos ámbitos nacional e internacional.

Presentación da declaración de interese. Unha vez feita, a OIT remitiralles a
estes grupos o Certificado de composición do grupo, o Certificado de
22 Febreiro
ingresos de I+D competitivos e os datos relativos ao persoal contratado a
(ata as 14:00 h.) través da aplicación Xestión de Axudas e Convocatorias da USC (XACUS).
Acceso ao Formulario de declaración de interese
Todos os grupos de investigación cumprimentarán e achegarán á aplicación
de Xestión de Axudas e Convocatorias da USC (XACUS) o documento
acreditativo de requisitos. A OIT, unha vez revisado, e de ser o caso
asinado, o devolverá aos grupos de investigación, para que o incorporen á
súa solicitude na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
Polo que respecta á memoria descritiva da estratexia de investigación,
3 Marzo
(ata as 14:00 h.) estruturación e consolidación que vai seguir o grupo, deberá ser
cumprimentada e asinada de xeito electrónico polo coordinador do grupo,
non sendo necesario enviala á OIT, pois serán os grupos de
investigación/investigadores os que terán que anexala na Sede electrónica
da Xunta de Galicia
Titorial da Declaración de interese e Intercambio de documentos
Antes desta data, os grupos de investigación/investigadores deberán, na
Sede electrónica da Xunta de Galicia: Cumprimentar a solicitude, Anexar a
documentación correspondente e Compartir Borrador da solicitude coa
USC.
9 Marzo
(ata as 14:00 h.) Unha vez compartido, enviarán a recursoshumanos.consolidacion@usc.es,
un correo electrónico avisando que o borrador xa foi compartido.
Proceso de presentación de solicitudes e instrución para realiza a
mesmas na SEDE da Xunta de Galicia
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USC: recursoshumanos.consolidacion@usc.es
Xunta de Galicia: dxpct-xestion@edu.xunta.gal

Información sobre
aconvocatoria

Teléfono Xunta: 881995156
Telefono USC: 8818 16249 - 8818 16265 - 8818 16216

FORMULARIOS :
ACCESO DECLARACIÓN ONLINE

Declaración interese USC

ACCESO A SEDE ELECTRÓNICA XUNTA

Solicitude Sede Xunta
Modelo de certificado Grupos
Referencia Competitiva 2021

CERTIFICADO REQUISITOS GRC

Modelo de certificado Grupos
Potencial Crecemento 2021

CERTIFICADO REQUISITOS GPC

Modelo de certificado
proxectos excelencia 2021

CERTIFICADO REQUISITOS EXCELENCIA

Modelo memoria solicitude GRC
2021

MODELO MEMORIA GRC

Modelo memoria solicitude GPC
2021

MODELO MEMORIA GPC

Modelo memoria solicitude de
proxectos de excelencia 2020

MODELO MEMORIA EXCELENCIA

É imprescindible encher e enviar o formulario online de declaración de interese para que a universidade presente a
solicitude no seu nome

Titorial para encher a solicitude na Sede da Xunta
Son os grupos de investigación os que deben cumprimentar a solicitude e subir a documentación á Sede Electrónica
da Xunta deGalicia para o que deben seguir os seguintes pasos:
ENLACE AO TITORIAL DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDE SEDE XUNTA

Titorial para o intercambio de documentación a través da
aplicación de Xestión de Axudas e Convocatorias USC (XACUS)
O proceso de intercambio de documentación (certificados) entre os grupos de investigación e a Oficina de
Investigación e Tecnoloxía realizarase a través da aplicación de Xestión de Axudas e Convocatorias da USC, para o
que deben seguir os seguintes pasos:
ENLACE AO TITORIAL O INTERCAMBIO DE DOCUMENTACIÓN - XACUS

