
AXUDAS DE IMPULSO DA INVESTIGACIÓN EN
SAÚDE

AES 2021:



Impulso de actuacións de mecenazgo mediante convenios con asociacións sen ánimo de lucro e  asociacións científicas 

Proxectos de Programación Conxunta Internacional réxime de concesión directa

Redes de Investigación Cooperativa Orientadas ó Resultado en Saúde ( RICORS)

Incorporación dunha nova área temática e novos grupos ao Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede M.P. (CIBER)

Memoria Científico-técnica e CVA son subsanables, sen ser posible a alteración do contido presentado orixinalmente. 

Poderáse subsanar a lingua específica da memoria científico-técnica, mediante a achega dunha traducción á lingua requirida
e unha declaración responsable asinada polo/la IP interlocutor/a. 

Potencia o recambio xeneracional e transferencia do liderado.

Avanza na Ciencia aberta e RRI: 
Equilibrio de xénero
Participación da sociedade na avaliación
Plan de Xestión de Datos (PI)

A participación como colaborador en proxectos do Plan Estatal deixa de xenerar incompatibilidade para ser IP, CoIP ou
colaborador en PI.

A participación como IP en proxectos  do Plan Estatal deixa de xenerar incompatibiilidade para ser colaborador en PI. 

A non presentación dos mesmos no prazo de solicitudes que corresponda a cada axuda conleva a exclusión. 
 

NOVIDADES AES 2021



CONSIDERACIÓNS A TER EN CONTA :

Cando se requira a selección
dun determinado número de
publicacións, estas deberán
incorporar na solicitude o seu
respectivo número de DOI ou
PMID.

01

02
Salvo nos contratos de
Intensificación, os contratos
son a TEMPO COMPLETO. 

03
Cando na valoración de
méritos se estableza un
periodo de avaliación
definido no tempo, éste
poderáse ampliar si se
acreditan interrupcións polos
motivos sinalados no artígo
9.2 da convocatoria. 

PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓN DO TALENTO E A SÚA EMPREGABIL IDADE 



CONTRATOS PFIS: predoutorais de formación en
investigación en saúde

Contratos de 4 anos
máximo( ata
obtención doutorado)
Incompatible co PFIS
e i-PFIS 2018, 2019 e
2020.

Formación en
Ciencias e
Tecnoloxías da
Saúde, mediante a
realización dunha
teses doutoral.

Son persoas
candidatas aquelas
que estean
admitidas ou
matriculadas no
Programa de
doutorado do curso
académico 2021-
2022.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:         
 24/02 ao 16/03 de 2021

Serán Centros
Beneficiarios
tódalas entidades 
 recollidas no artígo
3.1. i) da Resolución
AES 2021.

03 Financiación do 100% 
polo ISCIII, eventuais incrementos salariais

a cargo das Entidades Beneficiarias.

Xefes de Grupo habitual

Xefes de Grupo nacidos 1976 ou

posterior, Miguel Servet, Juan Rodés

2 primeiros
 anos

20.600.-€

27.398.-€

 Tercerio 
ano

 Cuarto 
ano

 CPSS

21.800.-€

28.994.-€

26.900.-€

35.777.-€

Excluída

Incluída

02 Número máximo Solicitudes Número máximo Concesiones

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

10 5 5 2

Outros

3

Outros
Centros Clínicos

AsistenciaisIIS

1



CONTRATOS i-PFIS: doutorados IIS- empresa en
Ciencias e Tecnoloxías da Saúde

Contratos de 4 anos
máximo (ata
obtención doutorado).
Incompatible co PFIS e
i-PFIS 2018, 2019 e
2020.

Formación en
Ciencias e
Tecnoloxías da
Saúde, mediante a
realización dunha
teses doutoral.

Son persoas
candidatas aquelas
que estean
admitidas ou
matriculadas no
Programa de
doutorado do curso
académico 2021-
2022.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:       
 24/02 ao 16/03 de 2021

Xefes de Grupo habitual

Xefes de Grupo nacidos 1976 ou

posterior, Miguel Servet, Juan Rodés

2 primeiros
 anos

 Tercerio 
ano

 Cuarto 
ano

 CPSS

20.600.-€ 21.800.-€ 26.900.-€

27.398.-€ 28.994.-€ 35.777.-€

Excluída

Serán Centros
Beneficiarios os IIS
ACREDITADOS  nos
termos recollidos no
artígo 3.1.b) da
Resolución AES 2021.

Estadía obrigatoria, non
financiada, nunha
empresa durante 12-24
meses a partir do
terceiro ano. 
Convenio formalizado
previamente á
incorporación do
contratado ao Centro
Beneficiario. 

03 Financiación do 100% 
polo ISCIII, eventuais incrementos salariais

a cargo das Entidades Beneficiarias.

02 Número máximo Solicitudes
IIS

3

Número máximo Concesion 
IIS

2

Incluída



CONTRATOS FGIN: axudas de formación en xestión
da investigación en Saúde

Axudas de 3 anos
máximo a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Formación en
xestión da
investigación en
ciencias e
tecnoloxías da
saúde a realizar no
ISCIII.

Financiación do
100% polo ISCIII.      
 (21.000.-€/ano
incluida CPSS)

Son persoas
candidatas
aquelas que teñan
licenciaturas,
inxenierías, grao,
inxeniería técnica
ou diplomatura,
preferentemente
en Ciencias da
Saúde, Ecoómicas,
Dereito e
Biblioteconomía e
Documentación. 

01 Prazo de presentación
de solicitudes: 
03/02 ao 18/02 de 2021

Programa
formativo común e
desenvolvemento
dun proxecto
enfocado á
innovación ou
mellora dalgún
aspecto da xestión
da I+D+i.



CONTRATOS de Xestión en Investigación  en Saúde
nos IIS acreditados

Contratos de 3 anos
máximo a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Axudas para
contratar persoal
para actividades
de apoio á xestión
de I+D+i nos IIS
Acreditados. 

Financiación do
100% polo ISCIII.      
 (26.900.-€/ano
excluida CPSS)

Son persoas
candidatas
aquelas que teñan
licenciaturas,
inxenierías, grao,
inxeniería técnica
ou diplomatura.
Non ter un contrato
de Xestión en
Investigación
previo en activo ou
completado. 

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
03/02 ao 23/02 de 2021

Restrinxido aos IIS
acreditados. 
Non poderán
concorrer aqueles
IIS que teñan un
contrato de xestión
en investigación
en activo
concedido na AES
2019 ou 2020

02 Número máximo Solicitudes
IIS

Número máximo Concesion 
IIS

2 1



CONTRATOS RÍO HORTEGA: para profesionais con
actividade clínico-asistencial

Contratos de 2 anos
máximo a tempo
completo, que
comeza coa sinatura
do contrato entre o
interesado e o centro
beneficiario.

Plan de formación en
investigación en
Ciencias e Tecnoloxías
da Saúde para
especialistas (FSE)
Simultáneo coa
actividade asistencial
da súa especialidade. 

Son persoas
candidatas os FSE no
período 2016-2021    
 (remate prazo de
alegacións) Non ter
un Río Hortega en
activo ou
completado.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
04/02 ao 25/02 de 2021

FSE enfermería

Resto profesionais

Primeiro 
ano  CPSS

20.600.-€ 21.800.-€

30.000.-€ 35.000.-€

Excluída

Serán Centros
Beneficiarios as
Entidades Sanitarias de
titulariedade pública
con actividade clínico-
asistencial. 
Non se permite
cambios de Centro. 

Excluída

Segundo 
ano

02 Número máximo Solicitudes Número máximo Concesiones

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

14 8

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

8 4

03 Financiación do 100% 
polo ISCIII



CONTRATOS MIGUEL SERVET: para doutores de
acreditada traxectoria investigadora 

Contratos de 5 anos
máximo  a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Contratación de
doutores de
acreditada
traxectoria
investigadora en
centros clínicos
asistenciais, con
avaliación
presencial no
primer semestre da
cuarta anualidade.

Financiación do
100% polo ISCIII.      
 (40.500.-€/ano
excluida CPSS) +
66.100.-€ por praza
consolidada.
Axuda adicional de
40.000.-€ para as
súas actividades de
investigación.

As persoas candidatas
son doutores entre
2009 e 2016, que teñan
completado o
Programa de
formación Río Hortega
ou se atopen no 2º
ano y teñan título de
doutor ou teñan
Contrato Sara Borrel
completado ou se
atopen no seu 3º ano.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
04/02 ao 25/02 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
Entidades do SNS
con actividade
clínico asistencial. 

02 Número máximo Solicitudes Número máximo Concesiones

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

5 2

IIS Centros Clínicos

Asistenciais

5 2



CONTRATOS MIGUEL SERVET II: para doutores de
acreditada traxectoria investigadora destacada.

Contratos de 3 anos
máximo  a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Contratación de
doutores de
acreditada
traxectoria
investigadora
destacada en
centros clínicos
asistenciais con
avaliación
presencial pre-
financiación.

Dotación de
45.000.-€/ano 
 (excluida a CPSS)
dos que o ISCIII
financiará o 100% o
primeiro ano, o 75%
o segundo ano e o
50% o terceiro ano,
cofinanciando o
centro contratante
a porcentaxe
restante, ata
acadar o 100%.        

As persoas candidatas
son doutores con
contratos Miguel
Servet Tipo I
concecidos na AES
2016 ou de
convocatorias
anteriores  e  si a
duración do contrato
houbera sido
ampliada polas
causas recollidas no
artígo 23. Además
deberán estar en
activo no programa.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
04/02 ao 25/02 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
Entidades do SNS
con actividade
clínico asistencial,
iguais ou
diferentes ao
centro de
realización do
Miguel Servet I.  



CONTRATOS SARA BORREL: para doutores recién
titulados para perfeccionar as súa formación. 

Contratos de 3 anos
máximo  a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Contratación de
doutores recién
titulados no eido
das ciencias e
tecnoloxias da
saúde, para
perfeccionar a súa
formación. 

Financiación do 100%
polo ISCIII (excluída
CPSS), con unha
dotación de 30.000.-
€/ano para as duas
primeiras
anualidades, e de
35.000.-€/ano para
a terceira
anualidade,
cofinanciando o
centro contratante a
porcentaxe restante,
ata acadar o 100%.        

As persoas
candidatas os
doutores con tesis
doutoral posterior
ao 01/01/2017, que
non estean
disfrutando dun
Contrato Sara Borrel
no momento da
solicitude, nin
habelo completado
con anterioridade.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
10/02 ao 03/03 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
Entidades do SNS
con actividade
clínico asistencial, 
 diferentes ao
centro de
realización da tesis
doutoral.  

02  
Centros Clínicos

Asistenciais
IIS

Número máximo Solicitudes Número máximo Concesiones

10 5

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

5 2



CONTRATOS JUAN RODÉS: para persoal facultativo
con experiencia en investigación. 

Contratos de 4 anos
máximo  a tempo
completo, que
comeza coa
sinatura do
contrato entre o
interesado e o
centro beneficiario.

Contratación de
facultativos para
simultanear
actividade clínico-
asistencial e
investigadora co fin
de reforzar a
capacidade de
traslación do
coñecemento.

Financiación do 100%
polo ISCIII (excluída
CPSS), con unha
dotación de 45.000.-
€/ano.        

As persoas
candidatas son
doutores  
 profesionais con
Formación Sanitaria
Especializada (FSE) 
 con titulación
homologada ou
recoñecemento do
título.  Programa Río
Hortega completado
ou ben estar
desfrutando dun
contrato Río Hortega
da AES 2019.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
11/02 ao 03/03 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
os centros
asistenciais
públicos que
forman parte dos
IIS.  Non se
permiten cambios
de centro. 

02 Número máximo Solicitudes
IIS

Número máximo Concesion 
IIS

5 3



CONTRATOS DE INTENSIFICACIÓN: da actividade
investigadora no SNS 

Contratos de 1 ou 2
anos en función dos
anos pendentes de
execución do
proxecto activo que
sustente a solicitude,
permitindo liberar ao
candidato elexido do
50% da súa xornada
asistencial anual en
2022, e no seu caso
2023. 

Potenciar a masa
crítica de
profesionais
asistenciais que
simultanean
actividades de
investigación para
trasladar o
coñecemento
desde a práctica
asistencial.

Financiación do 100%
polo ISCIII (incluída
CPSS), con unha
dotación de 30.000.-
€/ano para o
persoal facultativo e
de 20.000.-€/ano
para o persoal de
enfermería,
Odontoloxía e de
Fisioterapia.       

Son persoas
candidatas os
profesionais con
actividade asistencial
que sexan IP de PI ou
Programación
Conxunta
Internacional (AES
2019 ou 2020), no seu
caso ou, responsables
científicos de PI
subvencionados
directamente por
Horizonte Europa. En
execución no 2021,
2022 e 2023, no seu
caso.

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
04/02 ao 24/02 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
os Entidades
sanitarias de
titulariedad
pública con
actividade clínico-
asistencial. Non se
permiten cambios
de centro. 

02  Número máximo ConcesionesNúmero máximo Solicitudes

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

3 + 1 1 + 1

IIS
Centros Clínicos

Asistenciais

4 2



CONTRATOS DE PERSOAL TÉCNICO BIOINFORMÁTICO:
de apoio á investigaión nos IIS 

Contratos de 2 anos
de duración a tempo
completo, que
comeza coa sinatura
do contrato entre o
interesado e o centro
beneficiario.

Optimizar os
recursos
tecnolóxicos
dispoñibles e
beneficiarse das
infraestructuras
computacionais
ofrecidas pola
Plataforma ISCIII de
Ciencia de Datos.

Financiación do 100%
polo ISCIII ( excluída
CPSS), con unha
dotación económica  
de 26.900.-€/ano        

Son persoas
candidatas os que
estean en posesión
dunha titulación de
grao de bioinformática
ou calqueira outra
titulación de grao
superior e ter cursado
formación
posgraduada
especializada en
bioinformática. 

01 Prazo de presentación
de solicitudes:  
02/02 ao 24/02 de 2021

Os Centros
Beneficiarios son
os IIS sin contratos
de persoal técnico
bioinformático en
activo concedidos
en AES 2018, 2019
ou 2020. 
Non se permiten
cambios de centro.

02 Número máximo Solicitudes
IIS

Número máximo Concesion 
IIS

2 1


