
INSTRUCCIÓ DE LA DIRECTORA GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I  CIÈNCIA, DE LES
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS DEL SUBPROGRAMA PER A LA
CONSOLIDACIÓ I ENFORTIMENT DE PROJECTES I GRUPS D'I+D+i.

De conformitat amb el que disposa la disposició final primera de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, modificada per
Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen
les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el
desenvolupament tecnològic i  la innovació en la Comunitat Valenciana, correspon a esta direcció general dictar les
instruccions necessàries per a l'aplicació i interpretació de l'ordre.

Fent ús d'aquesta facultat es dicta aquesta instrucció sobre la possibilitat de sol· licitar subvencions del subprograma per
a la consolidació i enfortiment de projectes i grups d'I+D+i per a grups d'investigació emergents, consolidables, del
programa Prometeu o d'excel· lència científica de júniors investigadors, en la convocatòria realitzada per Resolució d'1
d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen per a l'exercici
2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la
innovació en la Comunitat Valenciana.

Les bases reguladores d'aquestes subvencions estableixen que cap membre, incloent-hi a l'investigador principal, d'un
grup d'investigació emergent, consolidable, del programa Prometeu o d'excel· lència científica de júniors investigadors,
que sol·licite una subvenció en una convocatòria podrà formar part d'altres grups amb finançament vigent a càrrec de
la conselleria competent en matèria de política científica i investigació per al foment de grups d'investigació emergents,
consolidables, Prometeu o d'excel· lència científica de júniors investigadors en qualsevol de les seues edicions (articles
75.4, 80.3 c), 80.4 b), 85.6, 94).

Atés que la  Resolució d'1 d'agost  de 2018,  per  la  qual  s'han convocat  aquestes subvencions per  a l'exercici  2019,
estableix com termini de presentació de sol· licituds del 26 de setembre al 15 d'octubre de 2018 per a les subvencions a
grups  d'investigació  emergents,  consolidables  o  del  programa Prometeu i  del  6  al  25 de  setembre a  l'excel· lència
científica de júniors investigadors, i que l'execució de les mateixes tindrà lloc en l'anualitat 2019, ha d'entendre's que no
es consideraran com a grups d'investigació amb finançament vigent, als efectes d'esta incompatibilitat, a aquells grups
d'investigació el termini d'execució del dels quals projecte finalitze en la seua totalitat en data 31 de desembre de 2018.

València,  17 de setembre de 2018. LA DIRECTORA GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA.
Josefina Bueno Alonso


