Comunicació de 29 de juliol del Vicerectorat d’Investigació relativa a la convocatoria
d’expressions
d’interés
(Edl)
per
a
la
realització
de
projectes
d’investigació relacionades amb el pla complementari d’R+D+I de l’àrea de
Ciències Marines. [Exp. INV21-02-17]
En el marc de les iniciatives corresponents als fons europeus MRR, Mecanisme de Recuperació i
Resiliència, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha llançat una convocatòria
d'expressions d'interés (EdI) per a la realització de projectes d'investigació de fins a 300.000,- € i 3 anys
de duració, relacionades amb el pla complementari d'R+D+I de l'àrea de Ciències Marines, que estarà
oberta fins al 13 de setembre de 2021.
Les propostes han d'estar completament alineades amb les definides en el programa ThinkInAzul
-Estratègia Conjunta d'Investigació i Innovació en Ciències Marines per a abordar de manera sostenible
els nous desafiaments en el Monitoratge i Observació Marí-Marítimes, el Canvi Climàtic, l'Aqüicultura i
altres Sectors de l'Economia Blava- que ha sigut consensuat per les 5 comunitats autònomes que
participen en la iniciativa: Galícia, Cantàbria, Andalusia, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana i aprovat
pel Ministeri de Ciència i Innovació, que és la base de tot aquest procés d'expressions d'interés. En la
convocatòria s'indiquen les actuacions incloses en aquest programa, en el qual es valorarà positivament
la coordinació entre grups d'investigació de la Comunitat Valenciana.
Tant

la

convocatòria

com

el

formulari

es

troben

disponibles

en

https://innova.gva.es/va/web/ciencia/convocatories-d-expressions-d-interes.
Les sol·licituds seran presentades pel Servei de Gestió de la Investigació de la nostra Universitat, per la
qual cosa, en el cas que desitgen concórrer a aquesta convocatòria, hauran de remetre el formulari
degudament emplenat a l'adreça electrònica policien@uv.es abans de les 10 hores del divendres 10 de
setembre de 2021.

Convocatòria 2021 d’EdI de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital - ThinkInAzul

Comunicación de 29 de julio del Vicerrectorado de Investigación relativa a la
convocatoria de expresiones de interés (Edl) para la realización de proyectos de
investigación relacionadas con el plan complementario de I+D+i del área de Ciencias
Marinas. [Exp. INV21-02-17]
En el marco de las iniciativas correspondientes a los fondos europeos MRR, Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia, la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital ha lanzado una
convocatoria de expresiones de interés (EdI) para la realización de proyectos de investigación de hasta
300.000,- € y 3 años de duración, relacionadas con el plan complementario de I+D+i del área de Ciencias
Marinas, que estará abierta hasta el 13 de septiembre de 2021.
Las propuestas deben estar completamente alineadas con las definidas en el programa ThinkInAzul Estrategia Conjunta de Investigación e Innovación en Ciencias Marinas para abordar de forma sostenible
los nuevos desafíos en la Monitorización y Observación Marino-Marítimas, el Cambio Climático, la
Acuicultura y otros Sectores de la Economía Azul- que ha sido consensuado por las 5 comunidades
autónomas que participan en la iniciativa: Galicia, Cantabria, Andalucía, Región de Murcia y Comunidad
Valenciana y aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, que es la base de todo este proceso de
expresiones de interés. En la convocatoria se indican las actuaciones incluidas en este programa, en el
que se valorará positivamente la coordinación entre grupos de investigación de la Comunitat Valenciana.
Tanto

la

convocatoria

como

el

formulario

se

encuentran

disponibles

en

https://innova.gva.es/es/web/ciencia/convocatories-d-expressions-d-interes.
Las solicitudes serán presentadas por el Servicio de Gestión de la Investigación de nuestra Universidad,
por lo que, en el caso de que deseen concurrir a esta convocatoria, deberán remitir el formulario
debidamente cumplimentado a la dirección electrónica policien@uv.es antes de las 10 horas del viernes
10 de septiembre de 2021.
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