Comunicació de 26 de juliol de 2021 del Vicerectorat d’Investigació relativa a la
convocatòria 2021 de subvencions per a ajudes de projectes d'investigació de
Medicina Personalitzada de Precisió de l'Acció Estrategica en Salut 2017-2020.
[Exp. INV21-03-17]

Per resolució de l'Institut de Salut Carles III s’ha aprovat la convocatòria 2021 de
concessió de subvencions per a ajudes de projectes d'investigació de Medicina
Personalitzada de Precisió de l'Acció Estrategica en Salut 2017-2020.
És requisit imprescindible que ens remeten per correu electrònic a policien@uv.es
com a màxim de termini fins al dia 28.07.2021 la manifestació d'interés a presentarse a la convocatòria i detallar perquè àrea temàtica.
Les sol·licituds es presentaran de manera electrònica, a través de l'aquest enllaç. 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 de Gestió de la Investigació mitjançant l’adreça electrònica
policien@uv.es.

Versió en valencià
Versión en castellano

Subvencions Accions Estratègiques en Salut (2021)

Resolució de l'Institut de Salut Carles III.
Aprovada la convocatòria 2021 de
concessió de subvencions per a ajudes de
projectes d'investigació de Medicina
Personalitzada de Precisió de l'Acció
Estrategica en Salut 2017-2020.
OBJECTE
Concessió de subvencions per a ajudes de projectes d'investigació de Medicina Personalitzada
de Precisió de l'Acció Estrategica en Salut 2017-2020.
DISPOSICIÓ I IDENTIFICACIÓ
Resolució de 12 de juliol de 2021, de l'Institut de Salut Carles III (Publicació de l'extracte en el
BOE núm. 168 de 15.07.2021). Pot consultar-se en el següent enllaç: Extracte
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 la guia d'ajuda a través del següent enllaç:
Accés sol·licituds ajudes.
TERMINI INTERN DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
És requisit imprescindible que ens remeten per correu electrònic a policien@uv.es com a
màxim de termini fins al dia 28.07.2021 la manifestació d'interés a presentar-se a la
convocatòria i detallar per quina àrea temàtica.
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:
− Día 7 de setembre
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 electrónica Sol·licitud d’Ajudes. Aquesta es
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 pel representant legal ja no hi ha possibilitat de
modificació.
En totes dues modalitats el termini per a la generació i presentació de les sol·licituds
mitjançant l'aplicació informàtica finalitzarà a les 15.00 hores, hora peninsular, del dia 9 de
setembre.
Per a qualsevol dubte sobre la convocatòria pot posar-se en contacte amb nosaltres en
l'adreça policien@uv.es.
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Resolución del Instituto de Salud Carlos III.
Aprobada la convocatoria 2021 de
concesión de subvenciones para ayudas de
proyectos de investigación de Medicina
Personalizada de Precisión de la Acción
Estratégica en Salud 2017-2020.
OBJETO
Concesión de subvenciones para ayudas de proyectos de investigación de Medicina
Personalizada de Precisión de la Acción Estratégica en Salud 2017-202.
DISPOSICIÓN E IDENTIFICACIÓN
Resolución de 12 de julio de 2021, del Instituto de Salud Carlos III (Publicación del extracto en
el BOE n.º 168 de 15.07.2021). Puede consultarse en el siguiente enlace: Extracto
En la web del Instituto de Salud Carlos III encontrará información más detallada sobre los
trámites para la realización de las solicitudes, puede acceder a la guía de ayuda a través del
siguiente enlace: Acceso solicitudes ayudas.
PLAZO INTERNO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Es requisito imprescindible que nos remitan por correo electrónico a policien@uv.es como
máximo de plazo hasta el día 28.07.2021 la manifestación de interés a presentarse a la
convocatoria y detallar por qué área temática.
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 7 de septiembre
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
tiene que enviar al ISCIII (CVN, memoria…).
Una vez generada la solicitud se puede modificar tantas veces como sea necesario, pero una
vez firmada electrónicamente por el representante legal ya no hay posibilidad de
modificación.
En ambas modalidades el plazo para la generación y presentación de las solicitudes mediante
la aplicación informática finalizará a las 15.00 horas, hora peninsular, del día 9 de septiembre.
Para cualquier duda sobre la convocatoria puede ponerse en contacto con nosotros en la
dirección policien@uv.es.
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