Orientacions i Informació d’interés per a la presentació de Sol·licituds de
la Convocatòria IDIFEDER 2020-2021
1.- En la presentació de sol·licituds, quins documents ha de signar cada persona?
La sol·licitud es presentarà telemàticament (vegeu punt 6), signada electrònicament per la persona que ostente
la representació legal de l'entitat (o qui tinga delegada la competència; en aquest cas s'ha d’acreditar aquesta
delegació).
D'altra banda, la persona responsable de la investigació signarà electrònicament una declaració comprensiva de
totes les subvencions rebudes amb càrrec al mateix projecte al qual es vincula la sol·licitud i un índex identificatiu
de les factures proforma o documents equivalents aportats. I, a més, d'acord amb les plantilles normalitzades
disponibles en la web, els documents següents: Declaració responsable, Memòria, document de la Qualitat i
Trajectòria del grup d'investigació, la previsió de l'indicador C025 i Declaració responsable sobre compliment de
polítiques horitzontals comunitàries.
Mes informació:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863198/168452155/Relació
f4ddde582921

documents/ad67c8fe-bf8d-458f-aa71-

2.- Es pot presentar per part del representant legal d'una entitat una relació signada de totes les sol·licituds?
No. Es requereix una única sol·licitud per a cadascun dels projectes per als quals se sol·licita aquesta subvenció,
d'acord amb el punt 6 de l'apartat cinqué de la convocatòria.
3.- És susceptible de finançament la realització d'obres en aquesta convocatòria?
L'obra nova és susceptible de finançament si es motiva la seua necessitat en el marc d'un projecte d'R+D+i, amb
la limitació que la despesa subvencionable per a aquest concepte no podrà superar el 25 per 100 del total de
conceptes finançables. És a dir, l'obra nova es finançaria com a conseqüència de la nova adquisició
d'equipaments i tecnologies vinculada a un projecte d'R+D+i d'excel·lència. Per tant, ha de derivar d'aquesta
adquisició i motivar-se, i s’ha d'aportar projecte tècnic emés per l'Oficina de Supervisió de Projectes de l'entitat
sol·licitant o unitat tècnica equivalent sobre el contingut i abast d'aquestes, quantificat econòmicament.
4.- Com es consigna l'import de subvenció sol·licitat?
Per a això, en la sol·licitud s'hi ha d'adjuntar, com a apartat de la memòria de la sol·licitud, un informe econòmic
en el qual es detalle el càlcul del pressupost sol·licitat per a cadascun dels conceptes sol·licitats. És important
advertir que la normativa reguladora d'aquestes subvencions no permet reajustaments entre anualitats i
conceptes.
5.- Existeix cost mínim de finançament per a cadascun dels conceptes per als quals se sol·licita finançament?
5.1 No s'admetran, en una mateixa sol·licitud, diversos elements no relacionats entre si amb un cost unitari
inferior a 100.000 euros.

5.2 En cas que se sol·liciten elements amb un cost unitari inferior a 100.000 euros, s'ha de justificar
adequadament que aquests constitueixen les diferents parts relacionades entre si d'un mateix concepte amb un
cost unitari que no siga inferior a 100.000 euros.
6.- Quins passos he de seguir a l'hora de realitzar el tràmit telemàtic?
6.1 Accedir al tràmit telemàtic a través de l'apartat de la web “Procediment i tramitació de la sol·licitud” ( https://
www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18516) amb el certificat digital corresponent.
6.2. Emplenar els camps i marcar les caselles obligatòries (*) que apareixen en les captures de pantalla següents:

6.3 Apareixerà un apartat B que ens indicarà la documentació que hem d'adjuntar al tràmit:

6.4 Hi adjuntem la documentació corresponent i, finalment, Registrarem la Sol·licitud. La Plataforma generarà un
Justificant de Registre de la Sol·licitud.

