Direcció General d'Universitat,
Investigació i Ciència

INSTRUCCIÓ DE 5 DE DESEMBRE DE LA DIRECTORA GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA
SOBRE LA INCORPORACIÓ DEL PERSONAL INVESTIGADOR DE LES SUBVENCIONS PER A la
CONTRACTACIÓ D'INVESTIGADORES I INVESTIGADORS DOCTORS D'EXCEL·LÈNCIA PER A
DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'I+D+I EN LA COMUNITAT (CIDEGENT) I PER A la CONTRACTACIÓ DE
DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT)

De conformitat amb la Disposició final primera de l'Ordre 4/2018, de 7 de març, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
del Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT, correspon a aquesta direcció
general dictar les instruccions necessàries per a l'aplicació de aquélla.
En ús d'aquesta facultat, davant diferents qüestions plantejades, a l'òrgan instructor de les subvencions,
sobre la data concreta d'incorporació del personal investigador, després de la publicació de les resolucions
provisionals de 3 de desembre de 2018 per la qual es fan públiques les relacions provisionals de les
persones sol·licitants seleccionades per a la concessió de subvencions per a la contractació
d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'I+D+i en la
Comunitat (CIDEGENT) i per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional
(CDEIGENT), es comunica que:

•

El període (01/01/19 – 31/12/22) que apareix en l'annex I -relació provisional de persones
sol·licitants seleccionades- d'ambdues resolucions-, correspon a la data a partir de la qual es pot
imputar les despeses de l'ajuda i a la data límit de realització d'aquestes

•

D’acord amb el punt sisé dels annexos I i II de la convocatòria de les ajudes 1 la “data d'inici dels
contractes vindrà determinada en la resolució de concessió”. Referent a això, la data d'inici dels
contractes està prevista amb efectes d'1 de gener de 2019. No obstant això, i sense que afecte les
fites de l'activitat investigadora proposada, en els casos d'incorporació posterior a aqueixa data
-que en tot cas haurà de produir-se durant l'anualitat 2019-, s'aplicarà una minoració proporcional en
el concepte de l'ajuda per a despeses de contractació de personal.
València 5 de desembre de 2018.
La directora general d'Universitat,
Investigació i Ciència
Josefina Bueno Alonso
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Resolución de 7 de maig de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es
convoquen, per a l'exercici 2018, subvencions del Programa per al suport a persones investigadores amb talent- Pla
GenT

