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PROGRAMA VLC-BIOMED 2016 

III Convocatòria d’ajudes per al foment de la col·laboració UV- La Fe 

 
Es posa en marxa la tercera edició del Programa VLC-BIOMED, l'objectiu del qual és el de 
fomentar aliances entre investigadors i professionals de la Universitat de València i 
l'Hospital/IIS La Fe, per impulsar la posada en marxa de projectes de recerca o d'innovació 
coordinada, que donen lloc a noves innovacions en l'àmbit de la salut (biomedicina, 
bioenginyeria i materials, psicologia mèdica, bioeconomia, aspectes ètics i legals, etc.). 

Les accions que es desenvoluparan al llarg de 2016-2017 són: 

- Fase I: Presentació de Manifestacions d’Interés 

Amb l'objectiu de trobar el soci més adequat per al desenvolupament d'aquests projectes, 
s'obri un termini de presentació de Manifestacions d'Interès, del 20 d'octubre al 8 de 
novembre de 2016. Aquestes manifestacions poden ser problemes tècnics o clínics no 
resolts i capacitats o tecnologies que poden donar solució a aquests problemes. Amb les 
manifestacions rebudes es formalitzaran reunions one-to-one a la Jornada de Cooperació 
UV-IIS La Fe, per afavorir la generació de projectes conjunts. 
Els investigadors / professionals d'ambdues entitats les IDEES de projecte dels quals 
requereixin d'un soci a l'altra entitat, podran omplir les seues Manifestacions d'Interès a 
través de la pàgina web http://www.vlc-biomed.es/index.php/ideas , descrivint breument la 
idea i el perfil de soci que es necessita. 

- Fase II: Jornada de Cooperació UV-LA FE 

El dia 9 de novembre de 2016 tindrà lloc una Jornada de Cooperació UV - IIS La Fe, a 
l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe, amb l'objectiu de facilitar l'establiment de noves 
aliances i el desenvolupament de nous projectes en col·laboració. Durant la Jornada es 
realitzaran reunions bilaterals (reunions one-to-one), prèviament programades entre 
investigadors UV i investigadors de la Fe i s'oferirà la possibilitat de concertar noves 
reunions amb els diferents ponents i / o participants. 

- Fase III: Convocatòria d’ajudes per al desenvolupament de projectes coordinats  

El Programa VLC-BIOMED consta de dos Subprogrames: 
 Subprograma A. Ajudes per a la realització d’Accions preparatòries UV-La Fe: 

amb l’objectiu de recolzar accions preparatòries de nous projectes en col·laboració. 

http://www.uv.es/otri/
http://otriuv.es/subscripcion-a-las-listas-de-distribucion/
http://www.vlc-biomed.es/index.php/ideas


 

________________________________________________ 

BUTLLETÍ D'ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES DE R+D+I és un producte d'informació editat per l'OTRI de la 
Universitat de València, a fi de facilitar la participació dels grups de recerca en les convocatòries públiques 
de R+D+I (Subscripció a les llistes de distribució d’informació otri). 

- Subprograma B. Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació 
conjunts: amb l’objectiu de recolzar el desenvolupament de projectes d'innovació i 
desenvolupament tecnològic conjunts basats en resultats o experiències preliminars ja 
contrastats i que mostren potencial de transferència al sistema sanitari o necessiten una 
validació clínica i / o tecnològica 

La publicació d'ambdues convocatòries està prevista per al proper 10 de novembre 
del 2016. 

El Programa VLC-BIOMED és el resultat del conveni subscrit el 8 d'octubre de 2014, entre la 
Universitat de València i l'Institut d'Investigació Sanitària-Fundació per a la Investigació de 
l'Hospital La Fe, per al foment de la cooperació en activitats de recerca, desenvolupament 
tecnològic i innovació en matèria de salut entre investigadors i professionals d'ambdues 
entitats. En les seues dues edicions anteriors s'han generat nombroses col·laboracions noves 
entre investigadors i clínics, amb un total de 162 sol·licituds presentades i 50 iniciatives 
recolzades. 

 

Més informació: 
 

http://www.vlc-biomed.es 

 

 

OTRI-UV 
96 39 83447 
www.uv.es/otri 
vlc-biomed@uv.es 

OTRI IIS LA FE 
961246704 
http://www.iislafe.es/convocatorias.aspx 
acciones_coordinadas@iislafe.es 
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MÁS INFORMACIÓN: http://vlc-biomed.es/

FASE 1: MANIFESTACIONES DE 
INTERÉS / BÚSQUEDA DE SOCIOS
envío del 20 de octubre al 8 de noviembre de 2016

http://vlc-biomed.es/index.php/ideas

FASE 2: III JORNADA  
UV-LA FE
9 de noviembre 2016, Auditórium 
IIS La Fe-Torre A, 10:30 h.

Durante la jornada, se realizarán reuniones  
one-to-one programadas

INSCRIPCIONES: CURSOS.IISLAFE.ES

FASE 3: III CONVOCATORIA DE AYUDAS 
PARA PROYECTOS COORDINADOS

MODALIDAD A
Ayudas para  

Acciones Preparatorias  
Plazo de presentación  

de solicitudes:   
10 al 30 Noviembre de 2016

MODALIDAD B
Apoyo para el desarrollo de  
proyectos de innovación. 

Plazo de presentación  
de solicitudes:  

10 al 30 Noviembre de 2016

Dirigida a: Investigadores de la Universitat de València e investigadores 
pertenecientes al HUP/IIS La Fe, que desarrollen proyectos de innovación 
conjuntos, en el ámbito de la salud (Biomedicina, Bioingeniería y materiales, 
Psicología médica, Bioeconomía, Aspectos éticos y legales, etc.)

AYUDAS
LA FE

Universitat de 
València-

III Convocatoria

MINISTERIO
DE ECONOMÕA
Y COMPETITIVIDAD

http://cursos.iislafe.es/

