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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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».

Subvencions Accions Estratègiques en Salut (2020)

Comunicació de 27 de gener de 2020 del Vicerectorat d’Investigació relativa a la
convocatòria 2020 de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut

Per resolució de l'Institut de Salut Carles III s’ha aprovat la convocatòria 2019 de concessió de
subvencions de l'Acció Estratègica en Salut.
Les sol·licituds es presentaran de manera electrònica, a través de l'aquest enllaç Accés
sol·licitud.
És molt important que observen les recomanacions indicades per a garantir la correcta
tramitació d'aquestes.
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 per a
projectes d'investigació en salut i projectes de desenvolupament tecnològic en salut i en l'adreça
operuv@uv.es per als projectes de programació conjunta internacional.

Versió en valencià
Versión en castellano

Subvencions Accions Estratègiques en Salut (2020)

Convocatòria de l’Instituto de Salud Carlos III
corresponent a l'any 2020 de concessió de subvencions
de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020

OBJECTE
Concessió de subvencions de l'Acció Estratègica en Salut 2017-2020 en el marc del Programa Estatal de R+D+I Orientada
als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació.

DISPOSICIÓ I IDENTIFICACIÓ
Resolució de 19 de desembre de 2019, de l'Institut de Salut Carles III (Publicació de l'extracte en el BOE núm. 310 de
26.12.2019).
El document complet de la convocatòria pot consultar-se en el següent enllaç: Convocatòria
En la web de l'Institut de Salut Carles III trobarà informació més detallada sobre els tràmits per a la realització de les
sol·licituds, pot accedir a través del següent enllaç: Tràmits.

BENEFICIARIS
Les Universitats Públiques, els Instituts Universitaris i les Universitats Privades amb capacitat i activitat demostrada en I+D,
d'acord amb el que es preveu en la vigent Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

MODALITATS
−
−
−

Projectes d'Investigació en salut
Projectes de desenvolupament tecnològic en salut
Projectes de programació conjunta internacional

TERMINI INTERN DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per a garantir la correcta tramitació de les sol·licituds, el termini intern per a presentació de les sol·licituds originals amb
les signatures corresponents, així com la documentació requerida serà:
−
−
−

Dia 10 de febrer: Projectes d'investigació en salut
Dia 17 de febrer: Projectes de desenvolupament tecnològic en salut
Dia 6 de juliol: Projectes de programació conjunta internacional

GENERACIÓ DE LA SOL·LICITUD
La forma de presentació de la sol·licitud i els restants documents serà accedint a l'aplicació informàtica de sol·licituds, a
través de la seu electrònica Sol·licitud d'Ajudes. Aquesta és l'ÚNICA forma que s'admetrà per a presentar la sol·licitud i la
documentació que s'ha d'enviar al ISCIII (CVN, memòria…)
Una vegada generada la sol·licitud es pot modificar tantes vegades com siga necessari, però una vegada signada
electrònicament per la representant legal ja no hi ha possibilitat de modificació.
Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria pot posar-se en contacte amb nosaltres en l'adreça policien@uv.es per a
projectes d'investigació en salut i projectes de desenvolupament tecnològic en salut i en l'adreça operuv@uv.es per als
projectes de programació conjunta internacional.

Subvencions Accions Estratègiques en Salut (2020)

Convocatoria del Instituto de Salud Carlos III
correspondiente al año 2020 de concesión de
subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 20172020

OBJETO
Concesión de subvenciones de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020 en el marco del Programa Estatal de I+D+i
Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

DISPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN
Resolución de 19 de diciembre de 2019, del Instituto de Salud Carlos III (Publicación del extracto en el BOE nº 310 de
26.12.2019).
El documento completo de la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace: Convocatoria
En la web del Instituto de Salud Carlos III encontrará información más detallada acerca de los trámites para la realización
de las solicitudes, puede acceder a través del siguiente enlace: Trámites.

BENEFICIARIOS
Las Universidades Públicas, los Institutos Universitarios y las Universidades Privadas con capacidad y actividad demostrada
en I+D, de acuerdo con lo previsto en la vigente Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

MODALIDADES
−
−
−

Proyectos de Investigación en salud
Proyectos de desarrollo tecnológico en salud
Proyectos de programación conjunta internacional

PLAZO INTERNO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Para garantizar la correcta tramitación de las solicitudes, el plazo interno para presentación de las solicitudes originales con
las firmas correspondientes, así como la documentación requerida será:
−
−
−

Día 10 de febrero: Proyectos de investigación en salud
Día 17 de febrero: Proyectos de desarrollo tecnológico en salud
Día 6 de julio: Proyectos de programación conjunta internacional

GENERACIÓN DE LA SOLICITUD
La forma de presentación de la solicitud y los restantes documentos será accediendo a la aplicación informática de
solicitudes, a través de la sede electrónica Solicitud de Ayudas. Esta es la ÚNICA forma que se admitirá para presentar la
solicitud y la documentación que se debe enviar al ISCIII (CVN, memoria…)
Una vez generada la solicitud se puede modificar tantas veces como sea necesario, pero una vez firmada electrónicamente
por la representante legal ya no hay posibilidad de modificación.
Para cualquier duda sobre la convocatoria puede ponerse en contacto con nosotros en la dirección policien@uv.es para
proyectos de investigación en salud y proyectos de desarrollo tecnológico en salud y en la dirección operuv@uv.es para los
proyectos de programación conjunta internacional.
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