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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Objecte:
Finançar una línia de recerca de qualitat estable, evitant la fragmentació dels
grups de recerca, i fomentant la participació d’investigadors amb dedicació
única a cada projecte. Al menys el 90% dels projectes que es financiïn aniran
destinats a projectes amb dedicació única de l’IP.
Fomentar la recerca clínica, promovent el finançament del primer projecte de
recerca d’investigadors amb activitat assistencial.
Fomentar la presentació de projectes coordinats en els quals s'evidenciï la
interacció de grups de recerca biomèdica bàsica (orientada a la malaltia), amb
grups de recerca biomèdica clínica (orientada al pacient) i amb grups de recerca
epidemiològica i en serveis de salut.
Incentivar la participació del personal investigador que realitza tasques
assistencials com a investigador principal de projectes. Al menys el 20% dels
projectes que es financiïn hauran d’estar dirigits per personal assistencial.
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Projectes en xarxa:
No es convoquen els projectes d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i en Serveis
de Salut (ETES).
Es manté la Modalitat B de la passada convocatòria.
Característiques:
Projectes en xarxa de cooperació publico-privada.
Projectes de recerca en tecnologies per a la salut: telemedicina, e-salut i
sistemes d’informació per a l’SNS.
Participació de centres de Comunitats Autònomes que es troben en les
anomenades àrees de convergència (elegibles per al Fons Tecnològic de la
UE).
Durada: 3 anys
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Suport als projectes europeus:
Els investigadors principals de projectes finançats en el VII Programa Marc de la
UE, que tinguin activitat assistencial, podran demanar personal de suport per a
facilitar el seu desenvolupament i execució.
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Tipus de projectes de recerca:
a) Projectes individuals, amb un investigador principal responsable.
b) Projectes coordinats, formats per dos o més subprojectes de diferents
centres. Cada subprojecte tindrà el seu investigador principal i un d’ells actuarà
de coordinador, responsabilitzant-se de la coordinació científica i del seguiment
del projecte.
c) Projectes multicèntrics, formats per un únic protocol i realitzats en més d’un
centre. En aquest tipus de projectes, es pot optar perque cada centre participant
presenti un subprojecte amb un investigador principal i un coordinador, o per
presentar un únic projecte, amb un únic investigador principal, constant la resta
de centres participants i investigadors com a collaboradors.
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

S’estableixen dues categories:
 Projectes de recerca adreçats a grups consolidats: INTRASALUD
Durada: 4 anys
Modalitat: projectes individuals.
Sollicitants: l’IP haurà d’haver rebut finançament continuat com a IP
durant els darrers 9 anys en tres projectes consecutius de durada superior a
dos anys, finançats per convocatòries del Pla Nacional, i tenir dedicació
única al projecte sollicitat.

 Projectes de recerca generals
Durada: 3 anys
Modalitat: projectes individuals, coordinats o multicèntrics.

Es pot sollicitar simultàniament un projecte INTRASALUD i un projecte general
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Sollicitants:
 Com a Investigador principal:
Pertànyer a la plantilla de l’entitat sollicitant.
Tenir formalitzada la seva vinculació laboral al menys des del moment de la
sollicitud fins a la resolució de concessió.
No estar realitzant un programa d’FSE o de perfeccionament postdoctoral
del FIS, o Juan de la Cierva del MEC.
No pertànyer com a investigador contractat a CIBER, RETICS, CONSOLIDER o
CAIBER, excepte els investigadors postdoctorals contractats pels CIBER, que
hagin estat acreditats per la Comissió Tècnica d’Avaluació de Recursos
Humans de l’ISCIII
 Com a Investigador collaborador:
Tenir formalitzada la seva vinculació laboral o la condició de becari amb
l’entitat sollicitant.
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Participació en els projectes i incompatibilitats:
Participació:
L'investigador principal no podrà figurar com a tal en més d'una sollicitud de
projecte, coordinat o no, d'aquesta convocatòria. Tant l'investigador principal
com els collaboradors podran participar amb dedicació única en un únic
projecte, o amb dedicació compartida en dos.

Incompatibilitats:
Es computaran conjuntament els projectes que es presentin a aquesta
convocatòria i els projectes en curs corresponents a les convocatòries del 2008 i
2009 del FIS, així com aquells projectes del Ministeri de Ciència i Innovació en
curs, la data de finalització dels quals sigui posterior al 31 de desembre del 2010,
malgrat que hi participi amb dedicació compartida.
La presentació de sollicituds en aquesta convocatòria és incompatible amb la
convocatòria de projectes del MICINN del passat mes de febrer.
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Pressupost. Conceptes susceptibles d’ajut:

Despeses de personal

Titulació

Primera
anualitat

Segona
anualitat

Tercera
anualitat

Quarta
anualitat

Titulat Superior

29.000

29.500

30.000

30.500

Titulat Mitjà

24.000

24.500

25.000

25.500

Tècnics FP

20.000

20.500

21.000

21.500
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Pressupost. Conceptes susceptibles d’ajut (II):

Béns i Serveis:
Material inventariable
Material fungible
Contractació de serveis externs (assessoria, consultoria...)

Viatges i Dietes:
Viatges per la realització del projecte
Viatges per a la difusió de resultats
Inscripció a congressos
Destinats exclusivament als membres de l’equip investigador i al
personal contractat
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PROJECTES DE RECERCA EN SALUT DEL FIS

Termini de presentació de sollicituds:

Del 10 de març al 12 d’abril

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/pi/pis.htm

2

AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ EN SALUT (PFIS)

Objecte:
Formar investigadors en biomedicina i ciències de la salut, mitjançant la
realització d'una tesi doctoral en l’àmbit de la recerca biomèdica bàsica
orientada, clínica o en salut pública i en serveis de salut, en centres de recerca
sota la direcció i tutela de grups consolidats o emergents de recerca.
Incentivar la participació del personal investigador que realitza activitats
assistencials en el SNS
Promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema espanyol de Ciència i
Tecnologia.
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AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ EN SALUT (PFIS)

Sollicitants:
Estar en possessió del títol o haver superat els requisits per a accedir als
ensenyaments de tercer cicle o als estudis Oficials de Postgrau, o haver acabat
els estudis amb data posterior a l'1 de gener del 2006. En el cas dels titulats que
hagin finalitzat la Formació Sanitària Especialitzada (Medicina, Farmàcia,
Biologia, Química, Psicologia o Radiofísica Hospitalària), la data de fi d’estudis ha
de ser l'1 de gener del 2003.
Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitja igual o superior a 1,60
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AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ EN SALUT (PFIS)

Durada: quatre anys

Estructura: s'estructura en dos períodes:
 En el primer, amb una durada de 24 mesos, l'ajut serà una beca, amb inclusió al
Règim General de la Seguretat Social, d'acord amb l'Estatut del personal investigador
en formació. Durant aquest període, l'investigador en formació haurà d'obtenir el DEA
o superar els 60 crèdits o obtenir el títol de Màster.
 En el segon, que, com a màxim, comprendrà els dos anys següents des de
l'acabament del període de beca, el Centre d'R+D formalitzarà un contracte de treball
en pràctiques amb l'investigador en formació.

Preferiblement durant el període de contracte, part del programa de formació
es podrà dur a terme en un centre nacional o estranger diferent al de realització
del programa.

Dotació: 1.300 € bruts mensuals per al primer cicle. Quan se superi el cicle de
beca, l’ajut serà de 27.000 € anuals, corresponents a 14 mensualitats.
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AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ EN SALUT (PFIS)

Categories dels grups de recerca:

Grups dirigits per investigadors nascuts el 1965 o en data posterior, amb una
producció científica que permeti considerar que tenen potencial per
convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar
propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin fractura de
grups preexistents.
Grups habituals d’aquesta modalitat

Els grups de recerca podran presentar un únic aspirant per grup
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AJUTS PREDOCTORALS DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ EN SALUT (PFIS)

Termini de presentació de sollicituds:

Del 10 de març al 8 d’abril

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/pfis.htm
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CONTRACTES POSTDOCTORALS EN INVESTIGACIÓ EN SALUT “SARA BORRELL”

Objecte:
Perfeccionar la formació de joves doctors de l'àmbit de la Biomedicina.
Incentivar la participació del personal investigador que realitza activitats
assistencials en el SNS.
Promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema espanyol de Ciència i
Tecnologia.
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CONTRACTES POSTDOCTORALS EN INVESTIGACIÓ EN SALUT “SARA BORRELL”

Sollicitants:
Doctors espanyols o nacionals d'algun dels Estats de la Unió Europea o d'un país
no comunitari amb residència legal a Espanya, que hagin obtingut el doctorat
amb posterioritat a l'1 de gener del 2007.

El grup sollicitant haurà de pertànyer a un centre diferent al del grup amb el
qual el candidat hagi realitzat la tesi doctoral.

Els grups de recerca podran presentar un únic aspirant per grup.
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CONTRACTES POSTDOCTORALS EN INVESTIGACIÓ EN SALUT “SARA BORRELL”

Durada: quatre anys

Dotació: 36.000 € anuals, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social.

Preferentment a partir del segon any, part del programa haurà de realitzar-se
en un centre estranger (excepcionalment en un centre espanyol d’alt nivell
científic), diferent del receptor, amb una durada d’entre 12 i 24 mesos
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CONTRACTES POSTDOCTORALS EN INVESTIGACIÓ EN SALUT “SARA BORRELL”

Categories dels grups de recerca:

Grups dirigits per investigadors nascuts el 1965 o en data posterior, amb una
producció científica que permeti considerar que tenen potencial per
convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar
propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin fractura de
grups preexistents.
Grups habituals d’aquesta modalitat
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CONTRACTES POSTDOCTORALS EN INVESTIGACIÓ EN SALUT “SARA BORRELL”

Termini de presentació de sollicituds:

Del 10 de març al 8 d’abril

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/sara_borrell.htm
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BORSES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (BAE)

Objecte: promoure la mobilitat dels professionals del Sistema Nacional de Salut
per a l’aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o
procediments en recerca, desenvolupament i innovació tecnològica del camp de
la biomedicina, d'interès per al Sistema, mitjançant estades en institucions
nacionals o estrangeres de prestigi.
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BORSES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (BAE)

Sollicitants: personal de plantilla d'una institució en l'àmbit del Sistema Nacional
de Salut, amb exclusió dels CIBER, en qualitat de propietari, contractat laboral
indefinit o interí. Es considerarà personal de plantilla els beneficiaris d’un
contracte d’Estabilització
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BORSES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (BAE)

Durada:
mínim 2 mesos i màxim 24
la data d'inici serà el 2010

Dotació: 2.000 € mensuals quan el centre receptor sigui espanyol, i 2.600 € quan
sigui estranger
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BORSES D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (BAE)

Termini de presentació de sollicituds:

Del 10 de març al 8 d’abril

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/bae.htm
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ “RÍO HORTEGA”

Objecte:
Promoure la capacitació en investigació de professionals sanitaris que hagin
acabat el periode de Formació Sanitària Especialitzada (FSE) regulat per a
Metges, Farmacèutics, Químics, Biòlegs, Psicòlegs Clínics i Radiofísics Hospitalaris
per facilitar que se superi la separació que existeix entre la recerca biomèdica i
la pràctica clínica.
Increment de la massa crítica de facultatius especialistes-investigadors, que es
consideren claus en la recerca translacional, tant en el sentit de traslladar el
coneixement als pacients, com en el de generar hipòtesis de recerca des de la
pràctica assistencial.
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ “RÍO HORTEGA”

Sollicitants:

Haver acabat el Programa de Formació Especialitzada durant el 2005 o
posteriorment, inclosos els que ho facin el 2010.

Els grups de recerca podran presentar un únic aspirant per grup.
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ “RÍO HORTEGA”

Durada: 2-3 anys

Dotació: 36.000 € anuals inclosa la Seguretat Social, dels quals el FIS finançarà el
60% i l'entitat beneficiària el 40% restant. El contracte serà compatible amb un
contracte de guàrdies.

Preferentment a partir del segon semestre del programa, el contractat haurà de
dur a terme part del seu programa de formació en un centre estranger o espanyol
de prestigi internacional, amb una durada d’entre 6 i 8 mesos.
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ “RÍO HORTEGA”

Categories dels grups de recerca:

Grups dirigits per investigadors nascuts el 1965 o en data posterior, amb una
producció científica que permeti considerar que tenen potencial per
convertir-se en grups altament competitius, els quals hauran de presentar
propostes d’actuació diferenciades i innovadores, que no suposin fractura de
grups preexistents.
Grups habituals d’aquesta modalitat
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CONTRACTES DE FORMACIÓ EN INVESTIGACIÓ “RÍO HORTEGA”

Termini de presentació de sollicituds:

De l’1 al 30 de juny

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/rio_hortega.htm
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CONTRACTES D’INVESTIGADORS EN L’SNS “MIGUEL SERVET”

Objecte:
Augmentar del nombre d’investigadors a temps complet en les institucions de
l’SNS, per tal d’incrementar el potencial de coneixement transferible cap a la
pràctica clínica, tot incorporant doctors i altres professionals amb acreditada
trajectòria investigadora en Biomedicina i Ciències de la Salut, adquirida en
institucions nacionals i estrangeres.
Promoure la incorporació de joves investigadors al Sistema Espanyol de Ciència i
Tecnologia.
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CONTRACTES D’INVESTIGADORS EN L’SNS “MIGUEL SERVET”

Sollicitants:

Haver obtingut el títol de doctor el 2005 o anteriorment, o haver realitzat el
programa complet de Contractes de formació en investigació per a professionals
que hagin acabat el periode d’FSE.
El candidat haurà de presentar un projecte de recerca, en model normalitzat del
FIS, que haurà de ser avaluat favorablement.
El seu perfil ha d'orientar-se preferentment cap a la creació de nous grups de
recerca biomèdica, malgrat que també es podran integrar en línies o àrees
temàtiques concretes ja establertes en el centre sollicitant.
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CONTRACTES D’INVESTIGADORS EN L’SNS “MIGUEL SERVET”

Durada: 3 anys, prorrogables fins a un màxim de 6

Dotació: 40.500 € anuals, inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, de les
quals el FIS finançarà el 75% i el centre contractant el 25% els tres primers anys;
els tres darrers es finançarà al 50%.

Característiques del projecte de recerca: ha d'adequar-se als objectius
establerts al Pla Nacional, en el marc de les línies de l’AES, de 3 anys de durada,
no podent superar un cost total de 60.000 €. Juntament amb la dotació per a
despeses de béns i serveis i viatges i dietes, el projecte contempla el
finançament per a la contractació d'un tècnic de suport d'FP2 o equivalent.
Aquest finançament serà incompatible amb la presentació de propostes de
projectes de recerca en successives convocatòries del FIS 2011 i 2012
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CONTRACTES D’INVESTIGADORS EN L’SNS “MIGUEL SERVET”

Categories dels grups de recerca:

Investigadors nascuts el 1975 o en data posterior, amb una producció
científica que permeti considerar que disposen de potencialitat per a la
creació de grups altament competitius, que hauran de presentar propostes
d'actuació diferenciades i innovadores que no suposin una fractura o
duplicitat de grups preexistents.
Grups habituals d’aquesta modalitat
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CONTRACTES D’INVESTIGADORS EN L’SNS “MIGUEL SERVET”

Termini de presentació de sollicituds:

De l’1 al 30 de juny

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/miguel_servet.htm
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CONTRACTES DE TÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

Objecte:
1. Optimitzar els recursos tecnològics compartits pels grups de recerca, com ara
les unitats d’epidemiologia o bioestadística, estabularis, unitats de genòmica,
proteòmica, cultius, microscopia, assajos clínics en fase I-II, etc, donant
servei a un conjunt de grups de recerca mitjançant les unitats de suport a la
recerca, Instituts d’investigació o estructures similars.
2. Reforçar la capacitat d’actuació dels grups de recerca dirigits per joves
investigadors que tinguin com a màxim 45 anys en el moment de presentar la
sollicitud

7

CONTRACTES DE TÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

Sollicitants:

1. Titulació de grau superior, mig o de Formació Professional (per a serveis
comuns).
2. Titulació de grau mig o de Formació Professional (per a grups de recerca).
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CONTRACTES DE TÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

Durada: 3 anys.

Dotació: 36.000 € inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, per als titulats
de grau superior, 26.000 € inclosa la quota patronal de la Seguretat Social, per
als titulats de grau mig, i 21.000 € inclosa la quota patronal de la Seguretat
Social, per als titulats de Formació Professional.

7

CONTRACTES DE TÈCNICS DE SUPORT A LA RECERCA

Termini de presentació de sollicituds:

De l’1 al 30 de juny

Enllaços d’interès:
Convocatòria general AES: http://www.isciii.es/htdocs/aes/index.htm
Convocatòria: http://www.isciii.es/htdocs/aes/rrhh/contratos.htm
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SOLLICITUD TELEMÀTICA

MOLTES GRÀCIES!

lcasado@ir.vhebron.net

