De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
de setembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les
següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Comunicació de 15 de maig de 2019 del Vicerectorat d’Investigació relativa a
la convocatòria 2019 d'ajudes corresponents a la creació de Xarxes
d'Investigació en Ciències de l’Esport

Comunicación de 15 de mayo de 2019 del Vicerrectorado de Investigación
relativa a la convocatoria 2019 de ayudas corresponendientes a la creación
Redes de Investigación en Ciencias del Deporte.

Anglès
Inglés

DADES INSCRITES AL TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DATOS INSCRITOS EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Convocatòria d'ajudes corresponents a les accions «Xarxes d'Investigació en
V
Ciències de l’Esport», per a l'any 2019.
Títol
Convocatoria de ayudas correspondientes a las acciones «Redes de
C
Investigación en Ciencias del Deporte» , para el año 2019
Título
The announcement is not published in English because foreign recipients are
A
not expected

The announcement is not published in English because foreign recipients are
not expected

Descripció (paraules clau)
Descripción (palabras clave)

ministeri cultura esport ajudes xarxes temàtiques esport investigació
ministerio cultura deporte ayudas redes temáticas deporte investigación

Tipus (secció) Tipo (sección)

Recerca Investigación
Servei d’Investigació i Innovació
Vicerectorat d’Investigació

Àrea de procedència Área de procedencia

Número d’expedient (localitzador)
INV19-03-20-01
Número de expediente (localizador)
Data de publicació Fecha de publicación
15/05/2019
Data de retirada Fecha de retirada
17/06/2019
ESTRUCTURA DEL NÚMERO D’EXPEDIENT O LOCALITZADOR DE LES PUBLICACIONS DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ AL
TAULER OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
ESTRUCTURA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE O LOCALIZADOR DE LAS PUBLICACIONES DEL SERVEI D’INVESTIGACIÓ I INNOVACIÓ
EN EL TABLÓN OFICIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Arrel Raíz
INV
Investigació Investigación
Any Año
19
2019
Àrea Área
03
Programes Estatals Programas Estatales
Convocatòria o procediment específics
Accions «Xarxes d’Investigació en Ciències de l’Esport»
20
Convocatoria o procedimiento específicos
Acciones «Redes de Investigación en Ciencias del Deporte»
Identificador del document
Anunci
01
Identificador del documento
Anuncio
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Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Para consultar o recuperar en el Tablón Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este
anuncio utilice este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea consultar en el Tablón Oficial otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este
documento pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar».
Si desea información sobre otras convocatorias o procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este
localizador y una vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».

Accions Xarxes d'Investigació en Ciències de l’Esport (2019)

Comunicació de 15 de maig de 2019 del Vicerectorat d’Investigació relativa a la
convocatòria 2019 d'ajudes corresponents a la creació de Xarxes d'Investigació en
Ciències de l’Esport.

Segons el BOE amb data 6 de maig de 2019, on es publica extracte de Resolució de la Presidència
del Consell Superior d’Esports, s'ha aprovat la convocatòria per a l'any 2019 del procediment de
concessió d'ajudes corresponents a les accions «Xarxes d'Investigació en Ciències de l’Esport».
(BOE núm. 108 de 6.5.2019).
Les sol·licituds es presentaran de manera telemàtica utilitzant l'aplicació i formularis de
sol·licitud disponibles en la oficina virtual del Consell Superior d’Esports.
Presentació de Sol·licituds.
Per a qualsevol consulta relacionada amb aquestes convocatòries, poden posar-se en contacte
amb el Servei d’Investigació i Innovació mitjançant l’adreça electrònica policien@uv.es.
Versió en valencià
Versión en castellano

Accions Xarxes d'Investigació en Ciències de l’Esport (2019)

Convocatòria d'Ajudes per a 2019 destinades a la
creació de “Xarxes d'Investigació en Ciències de
l'Esport”.

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha publicat la convocatòria de les ajudes per a 2019 destinades a la creació de
“Xarxes d'Investigació en Ciències de l'Esport”. Es recupera així una línia de suport econòmic a la investigació que no
es convocava des de l'any 2012 i que fomenta la creació d'espais d'intercanvi entre universitats
La “Subdirecció General de Dona i Esport” serà l'encarregada de gestionar aquestes ajudes, a les quals podran optar
tant Universitats públiques com privades. Tindran prioritat els projectes que aborden temes relacionats amb dona i
esport, esport inclusiu, activitat física i salut, entrenament esportiu, ciència ciutadana o noves tecnologies aplicades
a l'esport entre altres.
La creació d'aquestes ‘xarxes’ és una iniciativa del Consell Superior d'Esports per a impulsar el pensament i la
investigació com a motor de progrés econòmic i social. Un dels principals reptes és aconseguir l'excel·lència docent i
investigadora per a assumir cada vegada reptes científics més ambiciosos que mantinguen a Espanya en l'avantguarda
del coneixement a nivell internacional.
Així mateix, un altre dels objectius és que aquestes ‘xarxes’ de coneixement puguen interactuar amb el teixit
empresarial i esportiu. El text complet per a accedir a les ajudes està disponible ACÍ.
FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS
El termini per a elevar a definitives les sol·licituds presentades pel responsable de l'acció finalitzarà el 28 de maig del
2019 per a garantir la correcta tramitació de l'ajuda el termini intern finalitzarà el dia 24 de maig, amb la finalitat de
conducta a la revisió i signatura del representant legal.
Per a qualsevol consulta sobre la convocatòria pot contactar amb nosaltres a través de l'adreça electrònica
policien@uv.es.
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Convocatoria de Ayudas para 2019 destinadas a la
creación de “Redes de Investigación en Ciencias del
Deporte”.

El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha publicado la convocatoria de las ayudas para 2019 destinadas a la creación
de “Redes de Investigación en Ciencias del Deporte”. Se recupera así una línea de apoyo económico a la investigación
que no se convocaba desde el año 2012 y que fomenta la creación de espacios de intercambio entre universidades.
La “Subdirección General de Mujer y Deporte” será la encargada de gestionar estas ayudas, a las que podrán optar
tanto Universidades públicas como privadas. Tendrán prioridad los proyectos que aborden temas relacionados con
mujer y deporte, deporte inclusivo, actividad física y salud, entrenamiento deportivo, ciencia ciudadana o nuevas
tecnologías aplicadas al deporte entre otras.
La creación de estas ‘redes’ es una iniciativa del Consejo Superior de Deportes para impulsar el pensamiento y la
investigación como motor de progreso económico y social. Uno de los principales retos es lograr la excelencia docente
e investigadora para asumir cada vez retos científicos más ambiciosos que mantengan a España en la vanguardia del
conocimiento a nivel internacional.
Asimismo, otro de los objetivos es que estas ‘redes’ de conocimiento puedan interactuar con el tejido empresarial y
deportivo. El texto completo para acceder a las ayudas está disponible AQUÍ.
FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El plazo para elevar a definitivas las solicitudes presentadas por el responsable de la acción finalizará el 28 de mayo
del 2019 para garantizar la correcta tramitación de la ayuda el plazo interno finalizará el día 24 de mayo, con el fin de
proceder a la revisión y firma del representante legal.
Para cualquier consulta sobre la convocatoria puede contactar con nosotros a través de la dirección electrónica
policien@uv.es.
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