Convocatòria 2017
EXPLORA
I.

FINALITAT

La seva finalitat és el foment de la investigació de caràcter multidiscliplinari capaç de mobilitzar el
coneixement complementari de diversos camps científics o que suposin una exploració d’idees heterodoxes
i radicalment innovadores.
II.

OBJECTE DELS PROJECTES

Son projectes d’investigació que els seus objectius suposen una re-avaluació de paradigmes establerts,
objectius interdisciplinaris, cerca de nous conceptes i aplicacions trencadores de diferents disciplines
científiques.
III.

CARACTERÍSTIQUES DELS PROJECTES

•

Modalitat: Individual

•

Liderats per 1 únic investigador principal

•

Durada: amb caràcter general serà d’1 o 2 anys . Data d’inici: posterior a l’1 de gener del 2018

IV.
•

REQUISITS DEL PERSONAL INVESTIGADOR
De vinculació: personal investigador en actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o
laboral (indefinida o temporal) que cobreixi almenys el període d'execució.
Es considerarà vinculació suficient l'expectativa de nomenament o contractació amb motiu d'haver
superat un procediment públic, incloent les convocatòries de contractació de RRHH del Pla Estatal
2013-2016 en les que es requereixi ser doctor.

•

De compatibilitat:
o

no pot ser IP o membre de l’equip investigador en altres propostes d’aquesta convocatòria.

o

no pot ser IP o membre de l’equip investigador en altres propostes EXPLORA de la
convocatòria 2015

o

no existeix incompatibilitat amb propostes d’altres convocatòries del Pla Estatal ni
convocatòries europees o regionals.

Sobre l’investigador principal (IP)
o

Ha de ser DOCTOR

o

Si l'IP pertany a una entitat diferent a la sol·licitant, caldrà l'autorització expressa de la seva entitat
que s'adjuntarà en l'aplicació en PDF (en paper, al CTT)
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Sobre l’equip investigador (EI)
o

Doctors i titulats superiors, de l’entitat beneficiària o altra entitat espanyola amb activitat d’R+D+i

o

En el cas que no compleixin el requisit de vinculació, la signatura eletrònica del representant legal
manifesta el compromís de vinculació durant el període del projecte.

o

Per als investigadors d’altres entitats es requerirà un document d’autorització expressa de la seva
participació, signada per part del seu representant legal i que quedarà en l'entitat sol·licitant.

Sobre l’equip de treball
o

Tots aquells que no compleixen els requisits d’equip investigador: personal sense vinculació o amb
vinculació insuficient; personal contractat a càrrec de convocatòries del Pla Estatal; personal en
formació; tècnics de suport; investigadors de centres estrangers, professors convidats.

o

Els membres de l’equip de treball no podran aparèixer com a responsables de les tasques del
projecte, però la seves activitats es descriuran al pla de treball de la memòria.

IMPORTANT: el no compliment dels requisits dels investigadors suposarà:
o

Si no compleix l’IP, tot el projecte es desestima automàticament.

o

Si no compleix algun dels membres de l’equip investigador, aquest quedarà exclòs de totes les
propostes sol·licitades on aparegui.

V.

CONCEPTES ELEGIBLES (costos marginals)
o

Com a costos directes, els mateixos que per als Projectes d’R+D+i (veure detall a les bases).

o

Costos indirectes, fins a un 21% dels costos directes.

VI.
o

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Com: via telemàtica mitjançant formulari telemàtic + documentació addicional, segons models que
es disposin a la web
IMPORTANT: el NO compliment del format i model tant de la memòria com el CVAbreujat no serà
subsanable a posteriori de la sol·licitud, i serà motiu d’exclusió directa del projecte.

o

Quan : del 31/10 a 21/11 a les 15h. Termini intern: el 17/11

Podeu consultar tota la informació al web de la convocatòria.
Per a la gestió de la proposta cal que us poseu en contacte amb el personal tècnic de l'Oficina de Programes
Nacionals amb prou antelació, amb la finalitat de tenir prou marge en el compliment segons estableix la
convocatòria
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