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Pla Estatal d’Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació

• Aporten la possibilitat d’aconseguir un finançament de supervivència (bàsic i
continuat) per poder desenvolupar la recerca del grup.

Excel·lència: bàsica i transversal.

Reptes: orientada a resoldre els reptes del Pla.

↓€

↑€

A: IP amb tesis relativ. recent i sense experiència prèvia com a IP.

B: IP sense restriccions d’experiència.

Individual: un únic equip de recerca.

Coordinat: més d’un equip de recerca.
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• Cada proposta és avaluada per 4 persones:
Ø 2 membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de l’àrea, amb una

visió general de les propostes (avaluen 15-20 projectes).
Ø 2 experts designats per l’ANEP, que coneixen be el tema específic de

la proposta.

Qualitat, rellevància i viabilitat de la proposta 60%, 50%
Qualitat, trajectòria i adequació de l’equip de recerca 30%, 30%
Impacte científic-tècnic, econòmic i social de la proposta 10%, 20%

EXC, RET

• Discussió final a la reunió de la Comissió Tècnica per atorgar la qualificació final
(no s’assigna necessàriament el valor mig), assignar l’import subvencionat i decidir
si s’atorguen contractes predoctorals.

• Ponderació de l’avaluació:
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• Seleccionar be l’àrea temàtica de gestió i l’àrea de l’ANEP a la que es presenta
el projecte.

• No dividir grup de recerca per demanar múltiples projectes amb l’objectiu de
maximitzar el finançament.

• Projectes coordinats: s’han de plantejar molt be per a que tinguin èxit.
• Projectes tipus A: Difícil d’aconseguir perquè es reserva un pressupost petit.
• Plantejar un projecte raonable en base a l’experiència del grup.
• Memòria clara, concreta, coherent i ben revisada.
• Pressupost raonable d’acord amb la feina a fer (ni massa baix ni massa alt),

detallat i, a ser possible, en base a ofertes rebudes.
• Les impressions causades en el seguiment de projectes anteriors poden afectar

l’avaluació.
• Durant l’execució, vigilar que les despeses siguin elegibles i seguir

escrupolosament els procediments establerts.


