
 
 
 
En l’exercici 2015 es van reconèixer les següents d onacions, subvencions 

i convenis de col·laboració: 
 

- Donacions de 2.000 euros de l’empresa Johnson & Johnson per la 
col·laboració en el desenvolupament d’un curs d’odontologia i de 8.000 euros 
per la col·laboració en el desenvolupament del curs “Master Periodoncia y 
Osteointegración de la UV” 
 

- Donació de 1.875 euros de la Fundació Divina Pastora per finançar les 
despeses del projecte “Evaluación salud visual de  colectivos infantiles en 
riesgo de exclusión social en Serra y otras poblaciones colindantes". 
 

- Subvenció de 140.913,63 euros per finançar el cost de personal interí 
contractat per la Fundació. 
 

- Conveni de Col·laboració de 10.000 euros amb la Fundació Inocente Inocente 
per finançar les despeses del projecte “Sonrisas y Miradas Sanas. Prevención 
de complicaciones orales y visuales en pacientes pediátricos con cáncer". 
 

- Subvenció de 3.197,92 euros de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 
per finançar les despeses “Ayuda para la eliminación de barreras 
arquitectónicas y de la comunicación en edificios de pública concurrència”. 
 

- Donació de 21.000 euros de l’empresa “Implante Suizo de Precisión S.L.” per 
finançar les despeses en formació de periodòncia e implants. 
 

- Subvenció de Fons Europeu de 24.884,22 euros per col·laboració amb 
l’Universitat Politècnica de València en el projecte “FLASHDIET” - El aumento 
de la conciencia en una dieta equilibrada y la lucha contra la malnutrición en 
todas las edades”. 
 

- Subvenció de Fons Europeu ERASMUS+ de 27.643 euros per col·laboració 
amb la Fundació Asindown per finançar les despeses del projecte “Desarrollo 
de un Programa de Capacitación para el Mejoramiento de la Calidad de Vida 
de las Personas con Síndrome de Down a través de la Prevención de la 
Obesidad”. 
 
 

 

DESCRIPCIÓ 2015

Donació Johnson & Johnson 2015 2.000,00 €

Donació Fundació Divina Pastora 1.875,00 €

Subvenció Conveni 01/05/15  interins 140.913,63 €

Conveni Col·laboració Fundació “Inocente Inocente” 10.000,00 €

Donació Johnson & Johnson 8.000,00 €

Subvenció Conselleria exp. 6DGC70187/2015 3.197,92 €

Donació Implant Suís de Precisió 21.000,00 €

Subvenció Fons Europeu Projecte “Flash diet” 24.884,22 €

Subvenció Fons Europeu ERASMUS+ 27.643,00 €

TOTAL 239.513,77 €


