PROGRAMA VALORITZA I TRANSFEREIX

RESOLUCI6 DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valimcia
(Convocatoria 2011)
Titol del projecte: Oemostrador pre-comercial y evoluci6n tecnica de un nuevo equipo para la
medida de temperatura en el interior de intercambiadores de calor geotermicos
Acronim: GeoProteus
.
Investigador principal: Julio Martos Torres
InstitutlDepartament: Ingenieria Electr6nica

EI Vicerectorat d'investigaci6 i Politica Cientifica, a proposta de la Comissi6 d'investigaci6,
despres de seguir el procediment d'avaluaci6 descrit en I'apartat 7 de la convocatoria del
·Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a I'anualitat 2011, resol APROVAR I'ajuda
soHicitada per a la realitzaci6 del projecte de referencia.

La concessi6 definitiva de I'ajuda queda sotmesa ales CONDICIONS ECONCMIQUES
seguents: .
1. Condicions economiques:
Ayuda Solicitada
Personal contratado
Material fungible y equipamiento menor
Viajes y dietas
Contratacion de servicios de 1+0 y tecnologicos
Contrataci6n de olros servicios
TOTAL

19.856,O€
4.800,O€
2.000,O€
2.000,O€
16.300,0€
44.956,0 €

Ayuda Concedida

19.856,0 €
4.800,0 €
2.000,O€
2.000,O€
16.300,O€
44.956,0 €

La justificacio de les despeses incorregudes en la seua realitzaci6 s'han d'adequar a I'estructura i
muntants de I'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest I'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'investigacio i Politica Cientifica.
L'execucio de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autoritzaci6 previa per part del Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientlfica.
Qualsevol factura relativa a I'execucio del projecte deura incloure al concepte el seguent text:
"Convocatoria Va/oritza i Transfereix de fa Universitat de Valencia / VLC Campus".
2. EI pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis seguents:
- 50% a I'inici del projecte
- 50% als 6 mesos d'execucio del projecte, una vegada presentada i valorada la memoria
del primer semestre.
Es pot soHicilar un increment en el percentatge del pagament del primer termini de I'ajuda
per necessitats d'execuci6 del projecte. Per fer-ho, cal presentar una sol·licitud degudament
justificada al Vicerectorat d'investigaci6 i Polltica CienUfica demanant-ne l'autoritzaci6.
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3. EI periode maxim d'execuci6 del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes miljan~ant la presentaci6 de la
documentaci6 segOent:
15 dies abans de I'acabament del sise mes d'execuci6 del projecte, s'ha de presentar
una memOria tecnica, la qual ha de contenir la feina feta durant el periode executat i en
la qual s'ha de deixar constancia del compliment del cronograma establert en la
sol'licitud i en la resoluci6 de la concessi6. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de I'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica justificativa de les
despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referimcia en qualsevol mitja de difusi6 al projecte objecte d'aquesta ajuda, 0 als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Exce/' Umcia
Intemacional VLC/CAMPUS, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovaci6n, a traves del
Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica de la Universitat de Valencia.
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RESOLUCI6 DEFINITIVA

Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2011)
Tftol del projecte: Producci6n y caractertzaci6n de cargas de cortnd6n nanoestructurado
Acronim: CARCORNAN
Investigador principal: Joaquin Bastida Cuain3n
InstitutlDe artament: Geologia

EI Vicerectorat d'lnvestigaci6 I Politica Cientifica, a proposta de la Comissi6 d'lnvestigaci6,
despres de seguir el procediment d'avaluaci6 descrtt en I'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a I'anualitat 2011, resol APROVAR I'ajuda
soHicitada per a la realitzaci6 del projecte de referencia.

La concessi6 definitiva de "ajuda queda sotmesa ales CONDICIONS TECNICOECONOMIQUES
seglients:
1. Condicions tecniques:

Redulr I'abast del projecte als objectlus 1 I 2 plantejats en la memOria, relatius al canvi
d'escala del procediment d'obtenci6 de corind6 nanoestructurat.
Replantejar si as necessaria la col·laboraci6 amb AIDICO per a assolir els objectius 1 i 2
de la memoria. En cas de col'laboraci6 d'AIDICO, aportar un escrit de compromis de
particlpaci6 d'AIDICO en l'execuci6 del projecte amb el seus propis recursos.
Aquests requeriments hauran de complir-se en un termini maxim d'un mes des de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda i presentar-se al Vicerectorat d'investigaci6 i Politica Cientifica.
2. Condicions economiques:
Ajuda soHicitada
Personal contractat
Material fungible i equipament men or
Viatges i dietes
Contractaci6 de serveis de R+D I tecnologics
Contractaci6 d'altres serveis
TOTAL

Ajuda concedida

15636€
220000
2872€
925€
30000

15636€
22000€
1400€
925€
O€

44433€

39961€

La justificaci6 de les despeses incorregudes en la seua realitzaci6 s'han d'adequar a I'estructura i
muntants de !'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest I'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'Investigaci6 I Politica Cientifica.
L'execuci6 de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges I dietes" requereix
l'autoritzaci6 previa per part del Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Polltica Cientffica.
Qualsevol factura relatlva a l'execuci6 del projecte deura Incloure al concepte el seguent text:
"Convocatoria Va/oritza i Transfereix de la Universitat de Valencia / VLC Campus".
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3. EI pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis seguents:
50% a I'inici del projecte
- 50% als 6 mesos d'execuci6 del projecte, una vegada presentada i valorada la memOria
del primer semestre.
Es pot soHicitar un increment en el percentatge del pagament del primer termini de I'ajuda
per necessitats d'execuci6 del projecte. Per fer-ho, cal presentar una soHicitud degudament
justificada al Vicerectorat d'investigaci6 i Politica Cientlfica demanant-ne l'autoritzaci6.
4. EI perrode maxim d'execuci6 del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda.
5. La persona beneficia ria ha de justificar les ajudes mitjanc;ant la presentaci6 de la
documentaci6 seguent:
15 dies abans de I'aeabament del sise mes d'exeeuci6 del projecte, s'ha de presentar
una memoria teeniea, la qual ha de eontenir la feina feta durant el perrode executat i en
la qual s'ha de deixar constaneia del compliment del cronograma establert en la
soHieitud i en la resoluci6 de la concessi6. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins ei termini maxim de 2 meses des de I'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica que continga la·feina fetadurant tota la·durada ·delprojecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, a mes, una memOria economica justificativa de les
despeses totals executades en el projecte.
.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusi6 al projecte objecte d'aquesta ajuda, 0 als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'ExceHencia
Internacional VLC/CAMPUS, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovaci6n. a traves del
Vicerectorat d'investigaci6 i Polltica CienUfica de la Universitat de Valencia.

dro Carrasco Sorli
Vicerrector d'lnvestigaci6 i Polltica Cientifica
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VLC/CAMPUS
VALENCIA. INrERNArlONAL CAMPUS OF EXCEU.ENCE

RESOLUCIO DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2011)
Titol del projecte: Nuevos agentes abi6ticos con actividad antioxidante
Acronim: NAO
Investigador principal: Enrique Garcia-Espana Monsonis
InstitutiDepartament: Institut de Ciemcia Molecular/Quimica Inorganica

EI Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Polftica Cientffica, a proposta de la Comissi6 d'lnvestigaci6,
despres de seguir el procediment d'avaluaci6 descrit en I'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a I'anualitat 2011, resol APROVAR I'ajuda
soHicitada per a la realitzaci6 del projecte de referencia.
La concessi6 definitiva de I'ajuda queda sotmesa ales CONDICIONS TECNICOECONOMIQUES
seguents:

1. Condicions tecniques:
Regular la prestaci6 de serveis de la entitat subcontratada per a la realitzaci6 dels
assajos d'activitat i toxicitat en embrions de peix, mitjam;ant un contracte que
especifique, entre altres aspectes, els compostos a assajar i la propietat dels resultats
de la UV.
Aquest requeriment haura de complir-se en un termini maxim d'un mes des de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda i presentar-se al Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica.

2. Condicions economiques:
Ajuda soHicitada

I

Personal contractat
Material fungible i equipament menor
Viatges i dietes
Contractaci6 de serveis de R+D i tecnologics
Contractaci6 d'altres serveis
TOTAL

10000€
3000€
1000€
27600€
1000€
42600€

Ajuda concedida

10000€ •
3000€
1000€
27600€
1000€
426

La justificaci6 de les despeses incorregudes en la seua realitzaci6 s'han d'adequar a I'estructura i
muntants de I'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest I'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'investigaci6 i Polftica Cientifica.
L'execuci6 de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autoritzaci6 previa per part del Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica.
Qualsevol factura relativa a l'execuci6 del projecte deura incloure al concepte el seguent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia I VLC Campus".
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VLC/CAMPUS
VALENCIA, INteRNATIONAL CAMPuS Of' EXCELLENCE

3. EI pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis segilents:
50% a I'inici del projecte
50% als 6 mesos d'execuci6 del projecte, una vegada presentada i valorada la memoria
del primer semestre.
Es pot sol·licitar un increment en el percentatge del pagament del primer termini de I'ajuda
per necessitats d'execuci6 del projecte. Per fer-ho, cal presentar una soHicitud degudament
justificada al Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica demanant-ne l'autoritzaci6.
4."EI periode maxim d'execuci6 del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda.
5. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan9ant la presentaci6 de la
documentaci6 seguent:
15 dies abans de I'acabament del sise mes d'execuci6 del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica, la qual ha de contenir la feina feta durant el periode executat i en
la qual s'ha de deixar constancia del compliment del cronograma establert en la
soHicitud i en la resoluci6 de la concessi6. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de I'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica justificativa de les
despeses totals executades en el projecte.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusi6 al projecte objecte d'aquesta ajuda, 0 als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat iealitzat amb el suport del Campus d'Exce"'encia
Internacional VLC/CAMPUS, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovaci6n, a traves del
Vicerectorat d'lnvest;gaci6 i Politica Cientifica de la Universitat de Valencia.

Valencia, a 7 de desembre de 2011

D. Pedro Carrasco Sorli
Vicerrector d'lnvestigaci6 i Polftica Cientffica
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RESOLUCI6 DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2011)
Titol del projecte: Monitorizaci6n del consumo
magnetorresistivo en red
Acronim: SPINWATT
Investigador principal: Diego Ramirez Munoz
InstitutJDepartament: Enginyeria Electronica

energetico

mediante

watrmetro

EI Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica, a proposta de la Comissi6 d'lnvestigaci6,
despres de seguir el procediment d'avaluaei6 deserit en I'apartat 7 de la convocatoria del
"Program a Valoritza i Transfereix" eorresponent a I'anualitat 2011, resol APROVAR I'ajuda
soHieitada per a la realitzaci6 del projecte de referemeia.

La eoneessi6 definitiva de J'ajuda queda sotmesa ales CONDICIONS TECNICOECONOMIQUES
seguents:
1. Condicions tecniques:

- ..Realitzar I'estudi de les normes associades a la mesura eleetrica previament al disseny
. electronic del dispositiu i adaptar el disseny del prototip tenint en compte els
requeriments d'estes normes.
Aportar un escrit de com prom is de participaci6 de I'INESC de Lisboa en l'execuci6 del
projecte amb el seus propis recursos. Aquest requeriment haura de eomplir-se en un
termini maxim d'un mes des de la data de resoluci6 de concessi6 de I'ajuda i presentar
se al Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica.

2. Condicions economiques:

Personal contractat
Material fungible i equipament menor
Viatges i dietes
Contractaci6 de serveis de R+D i tecnologics
Contractaci6 d' altres serveis
TOTAL

Ajuda soHicitada
21900€
9084,69€
3750€
9188,500

Ajuda concedida
21900€
9084,69€
37500
9188,500

O€
43923,24€

43923,24€

OE

La justificaci6 de les despeses incorregudes en la seua realitzaci6 s'han d'adequar a J'estructura i
muntants de I'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest I'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'investigaci6 i Politica Cientifica.
L'execuci6 de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autoritzaci6 previa per part del Vicerectorat d,lnvestigaci6 i Politica Cientifica.
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Qualsevol factura relativa a l'execuci6 del projecte deur'a incloure al concepte el seguent text:
"Convocataria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia / VLC Campus".
3. EI pagament de les ajudes es tara d'acord amb els terminis seguents:
50% a I'inici del projecte
50% als 6 mesos d'execuci6 del projecte, una vegada presentada i valorada la memOria
del primer semestre.
Es pot sol'licitar un increment en el percentatge del pagament del primer termini de I'ajuda
per necessitats d'execuci6 del projecte. Per fer-ho, cal presentar una soHicitud degudament
justificada al Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Polftica Cientffica demanant-ne l'autoritzaci6.
4. EI periode maxim d'execuci6 del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda.
5. La persona beneficia ria ha de justificar les ajudes miijanyant la presentaci6 de la
documentaci6 seguent:
15 dies abans de I'acabament del sise mes d'execuci6 del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica. la qual ha de contenir la feina feta durant el periode executat i en
la qual s'ha de deixar constancia del compliment del cronograma estab!ert en la
soHicitud i en la resoluci6 de la concessi6. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de I'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi. a mes, una memoria econOmica justificativa de les
despeses totals executades en el projecte.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusi6 al projecte objecte d'aquesta ajuda, 0 als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel'lencia
Internacional VLC/CAMPUS, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovaci6n, a traves del
Vicerectorat d'investigacio i Politica CienUfica de la Universitat de Valencia.

Valencia, a 7 de desembre de 2011

Resoluci6 definitiva
Programa "Valoritza i Transfereix 2011"
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RESOLUCI6 DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de ValEmcia
(Convocatoria 2011)
Titol del proJecte: Diseno, fabricaci6n y control de calidad de lentes de contacto multifocales de
geometrla aperi6dica para la correcci6n de la presbicia
Acronlm: APER~CONTACT
Investigador principal: Walter Furlan
InstitutiDepartament: 6ptica
B Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Polltica Cientifica, a proposta de la Comissio d'Investigaci6,
despres de seguir el procediment d'avaluacio descrit en I'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a I'anualitat 2011, resol APROVAR I'ajuda
soHicitada per a la realitzacio del projecte de referencia.

La concessi6 definitiva de I'ajuda queda sotmesa ales CONDICIONS TECNICOECONCMIOUES
segGents:
1. Condicions tecniques:
- Firma d'un acord de confidencialitat amb I'empresa subcontractada en la fabricacio
dels dissenys de lents de contacte a partir dels parametres obtinguts per I'equip
·.investigador.

Aquests requeriments hauran de complir-se en un termini maxim d'un mes des de la data de
resolucio de concessi6 de I'ajuda i presentar-se al Vicerectorat d'lnvestigacio i Politica Cientifica.
2. Condicions economiques:
Ayuda Solicitada
Personal contratado
Material fungible y equipamiento menor
Viajes y dietas
Contratacion de servicios de I+D y tecnologicos
Contrataci6n de otros servicios
TOTAL

21.842,O€
11.500,0 €
1.200,O€
O,O€
10.000,0 €
44.542,0 €

Ayuda Concedida

21.842,0 €
11.500,O€
1.200,O€
O,O€
10.000,0 €
44.542,0 €

La justificaci6 de les despeses incorregudes en la seua realitzaci6 s'han d'adequar a I'estructura i
muntants de I'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest I'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'Investigaci6 i Politica Cientifica.
L'execuci6 de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autoritzaci6 previa per part del Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica.
Oualsevol factura relativa a l'execuci6 del projecte deura incloure al concepte el seguent text:
'Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia / VLC Campus".
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3. EI pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis seguents:
50% a I'inici del projecte
50% als 6 mesos d'execuci6 del projecte, una vegada presentada i valorada la memOria
del primer semestre.
Es pot sol-licitar un increment en el percentatge del pagament del primer termini de I'ajuda
per necessitats d'execuci6 del projecte. Per fer-ho, cal presentar una sol'licitud degudament
justificada al Vicerectorat d'lnvestigaci6 i Politica Cientlfica demanant-ne l'autoritzaci6.
4. EI periode maxim d'execuci6 del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resoluci6 de concessi6 de I'ajuda.
5. La persona beneficiana ha de justificar les ajudes miqan«;ant la presentaci6 de la
documentaci6 seguent:
15 dies abans de I'acabament del sise mes d'execuci6 del projecte, s'ha de presentar
una memoria tecnica, la qual ha de contenir la feina feta durant el perrode executat j en
la qual s'ha de deixar constancia del compliment del cronograma establert en la
soi-licitud i en la resoluci6 de la concessi6. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de I'acabam~nt del projecte, s'ha de presentar
una memOria tecnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, a mes, una memoria economica justificativa de les
despeses totals executades en el projecte.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusi6 al projecte objecte d'aquesta ajuda, 0 als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'ExceHencia
Intemacional VLC/CAMPUS, recolzat pel Ministerio de Ciencia e Innovaci6n, a traves del
Vicerectorat d'investigaci6 i Polftica Cientlfica de la Universitat de Valemcia.

Valencia, a 7 de desembre de 2011

D. Pedro Carrasco Sorli
Vicerrector d'lnvestigaci6 i Politica Cientifica

Resoluci6 definitiva
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