
I CONVOCATORIA INTRAMURAL DE AXUDAS Á INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA 2022

DO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA GALICIA SUR

O  Instituto  de  Investigación  Sanitaria  Galicia  Sur  (IISGS),  a  través  da  súa  entidade  xestora,  a

Fundación  Biomédica  Galicia  Sur  (FBGS),  convoca  a  primeira  edición  de  axudas  intramurais  co

obxectivo de potenciar a estrutura de investigación clínica actual e fomentar o desenvolvemento de

proxectos  colaborativos  entre  grupos  básicos  e  clínicos,  e  proxectos  de  investigación

multidisciplinares  entre  as  diferentes  áreas  temáticas  do  IISGS,  tal  e  como  recolle  o  seu  Plan

Estratéxico 2022-2026.

As  axudas,  que  están  dirixidas  ao persoal  investigador  adscrito  ao  IISGS  e  terán  unha  duración

máxima de un ano, divídense nas seguintes modalidades:

 MODALIDADE A: Axudas  destinadas  á contratación de persoal  investigador  ou de apoio á

investigación.

 MODALIDADE B: Axudas destinadas ao desenvolvemento de proxectos de I+D+i en saúde.

CARACTERÍSTICAS DAS AXUDAS DA MODALIDADE A

Poderán solicitar estas axudas os/as investigadores/as principais de proxectos de I+D+i presentados á

convocatoria de Proxectos de I+D+I en Saúde do ISCIII na AES 2022, ou á convocatoria de Proxectos de

Xeración de Coñecemento da Axencia Estatal de Investigación do ano 2021, no cadro do Plan Estatal

de Investigación Científica, Técnica  e de Innovación 2021-2023, solicitados a través da Fundación

Biomédica Galicia Sur, e que na data de publicación da presente convocatoria, resultasen financiados

pero non obtivesen financiamento para persoal, ou non financiados pero cunha valoración próxima á

nota de corte na súa área temática.

Outorgaranse un máximo de tres axudas, destinadas integramente a cubrir o custe de contratación

durante un ano dunha persoa investigadora predoutoral, ou de apoio á investigación con interese en

realizar a sua tese doutoral no próximo ano. Só se admitirá unha única proposta por IP.

Criterios de avaliación:

a) Calidade científica do proxecto (en base a avaliación externa da entidade financiadora do mesmo):

70 puntos.
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b) Adecuación ao  Plan  Estratéxico do IISGS 2022-2026: Carácter multidisciplinar  dos  proxectos de

investigación entre as diferentes áreas temáticas do IISGS,  incluíndo persoal investigador básico e

clínico: 30 puntos.

CARACTERÍSTICAS DAS AXUDAS DA MODALIDADE B

Poderán solicitar  estas  axudas  para  o financiamento dun proxecto de I+D+I  en  saúde,  o  persoal

investigador pertencente ao IISGS que forme parte dun Grupo de Investigación Emerxente ou que

realice a súa actividade asistencial en Atención Primaria e/ou Enfermaría. Os proxectos deberán ser

colaborativos  e  multidisciplinares,  cun  equipo  de  investigación formado  por  persoal  investigador

básico e clínico. Só se admitirá unha única proposta por IP. 

Outorgaranse un máximo de  catro axudas: dúas para Grupos Emerxentes, e dúas para Grupos de

Atención Primaria e/ou Enfermaría. O importe máximo para cada unha das axudas será de 20.000

euros, destinados a financiar proxectos de un ano de duración, e nos seguintes conceptos de gasto: 

-  compra  de  material  inventariable  e  funxible,  contratación  de  servizos  internos  e  externos

necesarios para o desenvolvemento do proxecto, custos de publicación de resultados en revistas de

acceso aberto, e gastos de inscrición, viaxe e aloxamento para a asistencia a congresos.

Os  proxectos  solicitaranse  no  modelo  normalizado  de  solicitude facilitado  coa  presente

convocatoria, e deberán incluír os seguintes apartados: 

-  Título  e  Resumo;  Composición  do  equipo  investigador;  Obxectivos,  Metodoloxía  e  Resultados

esperados;  Valor  estratéxico  do  proxecto  para  o  IISGS;  Impacto  científico,  económico  e  social;

Perspectiva de xénero, e Orzamento.

Os criterios de avaliación das propostas presentadas serán os seguintes:

    a) Equipo investigador (40 puntos): 

- CV e traxectoria científica do/a Investigador/a Principal (ata 25 puntos).

-  Adecuación ao Plan Estratéxico  do IISGS  2022-2026:  Carácter  traslacional  e multidisciplinar  do

equipo entre as diferentes áreas temáticas do IISGS (ata 15 puntos).

    b) Proposta (60 puntos): 

- Calidade científico-técnica da proposta e valor estratéxico para o Instituto (ata 40 puntos).

- Impacto da proposta e inclusión de perspectiva de xénero e criterios de igualdade (ata 20 puntos).
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SOLICITUDES

O formulario de solicitude debidamente cumprimentado deberase enviar por correo electrónico ao

enderezo secretaria@iisgaliciasur.es, xunto co CVA do/a Investigador/a Principal do proxecto para as

solicitudes da modalidade B.

A prazo de presentación de solicitudes para todas as modalidades, estará aberto  dende o 10 de

outubro ata o 6 de novembro de 2022. 

Todas  as  propostas  serán  avaliadas  polo  Comité  Científico  Interno  do  IISGS que  emitirá  a

correspondente resolución de concesión na segunda quincena de decembro.

A concesión dunha axuda na presente convocatoria supón a aceptación dos seguintes compromisos:

• Modalidade A:

◦ No  caso  de  IPs  con  proxectos  financiados  nas  convocatorias  AES  2022  ou  AEI  2021:

Presentación dunha solicitude de axuda predoutoral  PFIS á convocatoria da AES 2023 do

ISCIII,  ou  ás  axudas  para  contratos  predoutorais  para  a  formación  de  doutores  na

convocatoria 2022 da AEI.

◦ No caso de IPs con propostas non financiadas pero ben valoradas nas convocatorias AES

2022 ou AEI 2021: Presentación dunha solicitude de axudas a proxectos de I+D+I coa súa

proposta  mellorada  á  correspondente  convocatoria  no  ano  2023,  e  a  outras  axudas

predoutorais (GAIN, FPU, etc...). 

• Modalidade B: 

◦ Presentación  da  súa  proposta  de  proxecto  a  algunha  das  convocatorias  de  axudas  a

proxectos de I+D+i do Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación

(convocatorias  de  proxectos  de  I+D+I  en  saúde  da  AES  2023,  ou  de  xeración  de

coñecemento da AEI 2022).

Vigo, 7 de outubro de 2022.
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