PROGRAMA VALORITZA I TRANSFEREIX

RESOLUCIÓ DEFINITIVA PROGRAMA "VALORITZA I TRANSFEREIX 2012" DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

PROJECTES APROVATS
Cognoms
Carda Batalla

Nom
Carmen

Adscripció UV

Títol projecte

Import Concedit (€)

Dpto. Patología

Dispositivo para fijar un material macroporoso para la regeneración del
cartílago articular

20.900 €

40.000 €

30.000 €

Coronado Miralles

Eugenio

ICMol

Escalado para la caracterización electroquímica y la obtención de
nanoformas de carbono de nanocomposites de matriz grafitizada y
nanopartículas metálicas con propiedades de supercapacitancia y
magnetorresistencia.

Costero Nieto

Ana

IDM

Fabricación de prototipos para la detección colorimétrica de HCN

Ferrer Soler

Sergi

Dpto. Microbiología y Aplicación en vinificación de un cultivo iniciador co-inmovilizado de
Ecología
levaduras y bacterias malolácticas en chips de madera de roble

34.000 €

Martínez Corral

Manuel

Dpto. de Óptica

18.000 €

Módulo Plenóptico para la obtención de imágenes 3D del fondo de ojo

Morais de Lima

Mauricio

ICMUV

Demostración de un AWG (Arrayed Waveguide Grating) sintonizables a
través de ondas acústicas de superficie

27.500 €

Porcar Miralles

Manuel

ICBiBE

Pila termoeléctrica microbiana: mejora, prototipo escalado, adecuación a
flujo contínuo y compostaje y prueba de concepto en industria
biotecnológica

43.800 €

Maria Sacramento

Dpto. de
Matemáticas para la
Economía y la
Empresa

Una contribución a la sostenibilidad del Servicio de Hospitalización a
Domicilio

17.200 €

Quintanilla Alfaro

SUMA TOTAL

231.400 €

VNIVE~ITJ\TQ-ID VALENCIJ\.

VICERECTORAT D'INVESTIGACIÓ
I POLÍTICA CIENTÍFICA

RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Módulo plenóptico para la obtención de imagenes 3D del fondo de ojo
Acrónim : HHSS
Investigador Principal: Martínez Corral, Manuel
lnstitut 1 Departament: Óptica

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012, resol APROVAR l'ajuda
sol· licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions economiques:

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

Ajuda Sol·licitada
22.500,00 €
18.000,00 €
4.000,00 €
0,00 €
0,00 €
44.500,00 €

Ajuda Concedida
9.000,00 €
9.000,00 €
0,00 €
0,00€
0,00€
18.000,00 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE" .
2. El pagament de les ajudes es tara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avanc;:at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de financ;:ament del projecte, en
proporció a les necessitats de financ;:ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
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3. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesas calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjanc;:ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina teta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Demonstración de un AWG (arrayed waveguide grating) sintonizable a
través de ondas acústicas de superficie
Acrónim : SAWAWG
Investigador Principal: Morais de Lima Marques, Mauricio
lnstitut 1 Departament: Instituto de Ciencia de Materiales

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012 , resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia.
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions economiques:

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

Ajuda Sol·licitada
15.000 €
4.500 €
1.500 €
8.000 €
0€
29.000 €

Ajuda Concedida
15.000 €
4.500 €
0€
8.000 €
0€
27.500 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica .
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE" .
2. El pagament de les ajudes es tara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan<;at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de finan<;ament del projecte, en
proporció a les necessitats de finan<;ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
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3. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan9ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica , la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina teta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats , ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

/

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Dispositivo para fijar un material macroporoso para la regeneración del
cartílago articular
Acrónim: MACRECAR
Investigador Principal: Carda Batalla, Carmen
lnstitut 1 Departament: Patología

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012 , resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions tecniques:

Modificar l'acord de cotitularitat pera que es reflectisca l'aportació de la UPV i la UV, ja
que !' Hospital de la Santa Creu y Sant Pau ha manifestat que no va a realitzar cap
aportació addicional al desenvolupament del projecte de prova de concepte.
Orientar el projecte al futur compliment deis aspectes regulatoris necessaris per
l'explotació/comercialització/implementació en el mercat del producte a desenvolupar en
el projecte .

2. Condicions económiques:

Personal contractat
Material fungible i equipament menor
Viatjes i dietes
Contractació de serveis de R+D i tecnológics
Contractació d'altres serveis
TOTAL

Ajuda Sol·licitada
7.200 €
12.400 €
2.600 €
0€
0€

Ajuda Concedida
7.200 €
12.400 €
1.300 €
0€
0€

22.200 €

20.900 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
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Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE".
3. El pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan9at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de finan9ament del projecte, en
proporció a les necessitats de finan9ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
4. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesas calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
5. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan9ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica , la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió , així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi , addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad ", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

,J.-~

----

EY.Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Fabricación de prototipos para la detección colorimétrica de HCN
Acrónim : PRODECI
Investigador Principal : Ana María Costero Nieto
lnstitut 1 Departament: ERI de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico (IDM)

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012, resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions tecniques:

Desenvolupar el projecte segons la memoria d'activitats reformulada , presentada el 8 de
gener de 2013 juntament amb l'acceptació de l'ajuda.

2. Condicions economiques:

Personal contractat
Material funQible i equipament menor
Viatjes i dietes
Contractació de serveis de R+D i tecnologics
Contractació d'altres serveis
TOTAL

Ajuda Sol·licitada
22.000 €
14.000 €
2.000 €
3.000 €
4.000 €
45.000 €

Ajuda Concedida
15.000 €
9.000 €
1.000 €
3.000 €
2.000 €
30.000 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE''.
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3. El pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan<;at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de finan<;ament del projecte, en
proporció a les necessitats de finan<;ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
4. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesas calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
5. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan<;ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina feta durant tata la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
6. Tata referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad ", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Pila termoeléctrica microbiana: mejora, prototipo escalado, adecuación a
flujo continuo y compostaje y prueba de concepto en industria biotecnológica
Acrónim : PILA MICROBIANA
Investigador Principal : Manuel Parear Miralles
lnstitut 1 Departament: ICBiBE

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012, resol APROVAR l'ajuda
sol· licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions economiques:

Personal contractat
Material fung ible i equiQ_ament menor
Viatjes i dietes
Contractació de serveis de R+D i tecnologics
Contractació d'altres serveis
TOTAL

Ajuda Sol·licitada
22 .338 ,17 €
16.700 €
500 €
3.300 €
1.400 €
44.238 ,17 €

Ajuda Concedida
21 .900 €
16.700 €
500 €
3.300 €
1.400 €
43.800 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE".
2. El pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan9at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de finan9ament del projecte, en
proporció a les necessitats de finan9ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
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3. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjanc;:ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina teta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda , o als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad ", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Una contribución a la sostenibilidad del SeNicio de Hospitalización a
Domicilio
Acrónim: HHSS
Investigador Principal : Quintanilla Alfara, Sacramento
lnstitut 1 Departament: Matemáticas para la Economía y la Empresa

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012, resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:

1. Condicions tecniques:
La limitació de la prava de concepte al desenvolupament del software en Windows i en
un deis sistemes lpad, lphone o Android.
2. Condicions económiques:

Personal contractat
Material funQible i equipament menor
Viatjes i dietes
Contractació de seNeis de R+D i tecnológics
Contractació d'altres serveis
TOTAL

Ajuda Sol·licitada
3.000,00 €
3137,60 €
3.000,00 €
26.000,00 €
8.000,00 €
43.137,69 €

Ajuda Concedida
3.000,00 €
200 ,00 €
1.000,00 €
12.000,00 €
1.000,00 €
17.200,00 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deurá incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE''.
3. El pagament de les ajudes es fará d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan¡;:at al inici del projecte
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un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de financ;ament del projecte, en
proporció a les necessitats de financ;ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
4. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesas calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
5. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjanc;ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi , addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
6. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats , ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia, a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Aplicación en vinificación de un cultivo iniciador ce-inmovilizado de
levaduras y bacterias malolácticas en "chips" de madera de roble .
Acrónim : COLEVFML
Investigador Principal : Sergi Ferrer Soler
lnstitut 1 Departament: BIOTECMED

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012 , resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions economiques:

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

Ajuda Sol·licitada
22 .500 €
11.330 €
4.000 €
7.000 €
0€
44.830 €

Ajuda Concedida
17.000 €
10.000 €
2.000 €
5.000 €
0€
34.000 €

La justificació de les despeses incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida , sense que es puga compensar unes partides amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
L'execució de cadascuna de les despeses relatives a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deurá incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE" .
2. El pagament de les ajudes es fará d'acord amb els terminis següents:
un pagament avan<;:at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesos d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.

L'import de cada pagament es realitzará en funció al pla de finan<;:ament del projecte, en
proporció a les necessitats de finan<;:ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
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3. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan<;ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de conten ir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats, ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad ", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia , a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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RESOLUCIÓ DEFINITIVA
Programa "Valoritza i Transfereix" de la Universitat de Valencia
(Convocatoria 2012)
Títol del Projecte: Escalado para la caracterización electroquímica y la obtención de
nanoformas de carbono de nanocomposites de matriz grafitizada y nanopartículas metálicas
con propiedades de supercapacitancia y magnetorresistencia.
Acrónim: NanoCarbon
Investigador Principal : Eugenio Coronado Miralles
lnstitut 1 Departament: ICMol

El Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica, a proposta de la Comissió d'lnvestigació,
després de seguir el procediment d'avaluació descrit en l'apartat 7 de la convocatoria del
"Programa Valoritza i Transfereix" corresponent a l'anualitat 2012 , resol APROVAR l'ajuda
sol · licitada pera la realització del projecte de referencia .
El projecte queda sotmes a les CONDICIONS TECNICOECONÓMIQUES següents:
1. Condicions economiques:

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

Ajuda Sol·licitada
22 .000 €
18.000 €
5.000 €
0€
0€
45.000 €

Ajuda Concedida
20.000 €
18.000 €
2.000 €
0€
0€
40.000 €

La justificació de les despases incorregudes en la seua realització s'ha d'adequar a !'estructura i
muntants de l'ajuda concedida, sense que es puga compensar unes partidas amb unes altres. En
cas que es considere necessari un transvasament entre partides, aquest l'ha d'aprovar
previament el Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica .
L'execució de cadascuna de les despeses relativas a la partida "Viatges i dietes" requereix
l'autorització previa per part del Vicerectorat d'lnvestigació i Política Científica.
Qualsevol factura relativa a l'execució del projecte deura incloure al concepte el següent text:
"Convocatoria Valoritza i Transfereix de la Universitat de Valencia 1 VLC Campus 1 INNCIDE''.
2. El pagament de les ajudes es fara d'acord amb els terminis següents:
un pagament avanc;at al inici del projecte
un segon pagament als 6 mesas d'execució del projecte, una vegada presentada
valorada la memoria del primer semestre.
L'import de cada pagament es realitzara en funció al pla de financ;ament del projecte, en
proporció a les necessitats de financ;ament per semestre especificades a la memoria del projecte.
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3. El període maxim d'execució del projecte sera de 12 mesos calculats a partir de la data de
resolució definitiva de concessió de l'ajuda.
4. La persona beneficiaria ha de justificar les ajudes mitjan9ant la presentació de la
documentació següent:
15 dies abans de l'acabament del sisé mes d'execució del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica, la qual ha de contenir l'estat de desenvolupament del projecte
durant el període executat i en la qual s'ha de deixar constancia del compliment del
cronograma establert en la sol ·licitud i en la resolució de la concessió, així com deis
resultats parcials obtinguts. Cal afegir-hi , addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
Dins el termini maxim de 2 meses des de l'acabament del projecte, s'ha de presentar
una memoria técnica que continga la feina feta durant tota la durada del projecte i els
resultats finals obtinguts. Cal afegir-hi, addicionalment, una memoria económica
justificativa de les despeses totals executades en el projecte.
5. Tota referencia en qualsevol mitja de difusió al projecte objecte d'aquesta ajuda, o als seus
resultats , ha d'incloure que aquest ha estat realitzat amb el suport del Campus d'Excel ·léncia
Internacional VLC/CAMPUS i del programa INNCIDE del "Ministerio de Economía y
Competitividad", a través del programa "Valoritza i Transfereix" del Vicerectorat d'lnvestigació i
Política Científica de la Universitat de Valencia.
Valencia , a 31 de gener de 2013

D. Pedro Carrasco Sorlí
Vicerector d'lnvestigació i Política Científica
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