De conformitat amb l’article 5.2 del Reglament del Tauler Oficial de la Universitat de València, aprovat pel Consell de Govern de 18
de setembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació insereix l’anunci les dades essencials del qual són les
següents:
De conformidad con el artículo 5.2 del Reglamento del Tablón Oficial de la Universitat de València, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 18 de septiembre de 2015 (ACGUV 299/2015), el Servei d’Investigació i Innovació inserta el anuncio cuyos datos
esenciales son los siguientes:
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Resolución definitiva, con la relación de las ayudas concedidas (Anexo I) y
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Universitat de València y el INCLIVA
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Per a consultar o recuperar en el Tauler Oficial de la Universitat de València aquest document o el certificat de publicació d’aquest
anunci utilitze aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Para consultar o recuperar en el Tablón
Oficial de la Universitat de València este documento o el certificado de publicación de este anuncio utilice este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja consultar en el Tauler Oficial altres anuncis relacionats amb la convocatòria o el procediment de què dimana aquest
document polse en aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea consultar en el Tablón Oficial
otros anuncios relacionados con la convocatoria o el procedimiento del que dimana este documento pulse en este localizador y una
vez en el Tablón pulse en el botón «Filtrar».
Si desitja informació al voltant d’altres convocatòries o procediments de l’àrea en la qual s’emmarca el present anunci polse en
aquest localitzador i una vegada en el Tauler polse en el botó «Filtrar». Si desea información sobre otras convocatorias o
procedimientos del área en la que se enmarca el presente anuncio pulse en este localizador y una vez en el Tablón pulse en el
botón «Filtrar».
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Resolució d’11 de gener de 2018 del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica
de la Universitat de València i la Direcció Científica de l’INCLIVA, per la qual
es publiquen les relacions definitives de les sol·licituds concedides i denegades de
la convocatòria 2017 d’ajudes corresponents al subprograma A del Programa
VLC-BIOCLINIC.

Per Resolució de 27 de juliol de 2017 del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la
Universitat de València i de la Direcció General de l'INCLIVA es van publicar les bases
reguladores del Programa VLC-BIOMED i la convocatòria corresponent a 2017 d’ajudes per
a la realització de projectes conjunts.
Per Resolució de 19 de desembre de 2017 del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica
de la Universitat de València i de la Direcció Científica de l'INCLIVA es va publicar la relació
provisional de sol·licituds admeses i excloses al subprograma A, de conformitat amb el punt
7 de la convocatòria.
El Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la Universitat de València, en el exercici
de les funcions i competències que té atribuïdes, atesa la resolució de 16 de gener de 2017
del Rectorat de la Universitat de València (DOCV 27.01.2017), per la qual es deleguen en la
Vicerectora d’Investigació i Política Científica les competències atribuïdes al Rector, entre
d’altres, per la convocatòria d’ajudes en matèria d’investigació de la Universitat de
València, conjuntament amb la Direcció Científica de l’INCLIVA, revisada per l’òrgan
instructor del procediment la documentació presentada en temps i forma, resolen:

1. Fer pública les relacions definitives de sol·licituds concedides i denegades
que es detalla en els annexos I i II.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats corresponents, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de l'endemà de la data de notificació d’aquesta resolució. Amb caràcter
potestatiu, es podrà interposar igualment recurs de reposició davant el mateix òrgan que
l’ha dictat, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la data de notificació d'aquesta
resolució, sense perjudici de qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
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ANNEX I – SOL·LICITUDS CONCEDIDES
RESOLUCIÓ DEFINITIVA del Programa VLC-Bioclínic – Anualitat 2017. Convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat
de València i investigadors/professionals de l’INCLIVA, publicada el 27 de juliol de 2017.
Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació nous projectes d'innovació en cooperació entre investigadors de la
Universitat de València i de l’INCLIVA

Nº EXPEDIENT

01-ESPUMA-JULIAN-RUIZ-2017-A

ACRÒNIM

ESPUMA

TÍTOL DEL PROJECTE
Úlceras por compresión: optimización de un
modelo animal para entender los mecanismos
básicos y explorar nuevas oportunidades de
prevención.
Estudio de compuestos de rutenio (III) basados en
nucleobases como potenciales agentes
antitumorales
Diagnóstico y tratamiento de la calidad de vida de
los profesionales de cuidados intensivos y
paliativos: Eficacia de intervenciones basadas en
Mindfulness

IP DE L’INCLIVA

Import
concedit

Entitat
gestora

Julián Rochina,
Iván

Ruiz Saurí, Amparo

4.000 €

UV

Martínez Lillo,
Francisco José

Ribas Despuig,
Gloria

4.000 €

UV

Galiana Llinares,
Laura

Blasco Cortés,
María Luisa

2.500 €

UV

IP DE LA UV

02-RUN-AT-MARTINEZ-RIBAS2017-A

RUN-AT

03-CaViPro-GALIANA-BLASCO2017-A

CaViPro

04-PresmonIOT-CIBRIAN-BELDA2017-A

PresmonIOT

Sistema de monitorización y ajuste de presión
para ventilación no invasiva basado en IoT

Cibrián Ortiz de
Belda Nácher,
Anda, Rosa María Francisco Javier

4.000 €

UV

LMA&imiquimod

Evaluación del efecto del imiquimod en la
proliferación y diferenciación de células
procedentes de la médula ósea de pacientes con
síndrome mielodisplásico o leucemia mieloide
aguda

Gil Herrero, María Villamón Ribate,
Luisa
Eva

4.000 €

UV

08-LMA&imiquimod-GILVILLAMON-2017-A
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09-ERYPTOCHECK-CILLAMARTINEZ-2017-A

Nº EXPEDIENT
12-DEPLETEHisLES-ROMA-FORNER2017-A
13-TESDIVE-COSTERO-MEDINA2017-A
17-PEDIATERM-SALVADOR-NUÑEZ2017-A

ERYPTOCHECK

ACRÒNIM

Eriptosis como nuevo biomarcador de prognosis
de enfermedad cardiovascular en sujetos
hipercolesterolémicos

TÍTOL DEL PROJECTE

Diagnóstico y estratificación de pacientes de lupus
eritematoso sistémico mediante espectrometría
DEPLETEHisLES
de masas dirigida a la detección de histonas
circulantes
Nuevas terapias dirigidas a la eliminación selectiva
TESDIVE
de células senescentes en el tratamiento de la
disfunción vascular asociada al envejecimiento
PEDIATERM

Aplicación de la termografía infrarroja en pediatría

Cilla Tatay,
Antonio

Martínez Hervás,
Sergio

4.000 €

UV

IP DE L’INCLIVA

Import
concedit

Entitat
gestora

Romá Mateo,
Carlos

Forner Giner, Mª
José

4.000 €

UV

Costero Nieto,
Ana

Medina Besso,
Pascual

4.000 €

UV

Salvador Palmer,
M. Rosario

Núñez Gomez,
Francisco

4.000 €

UV

IP DE LA UV
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ANNEX II – SOL·LICITUDS DENEGADES
RESOLUCIÓ DEFINITIVA del Programa VLC-Bioclínic – Anualitat 2017. Convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes conjunts entre investigadors de la Universitat
de València i investigadors/professionals de l’INCLIVA, publicada el 27 de juliol de 2017.
Subprograma A. Ajudes per a la realització d’accions exploratòries per a la formulació nous projectes d'innovació en cooperació entre investigadors de la
Universitat de València i de l’INCLIVA

Nº EXPEDIENT

ACRÒNIM

05-RETDIAGEN-ZANON-DUCH-2017-A

REDTIAGEN

06-IMIQ-GB-MEGIAS-CERDA-2017-A

IMIQ-GB

07-MIRCARD-MOLTO-PALLARDO-2017-A

MIRCARD

10-LIV-VIH-APOSTOLOVA-GALINDO-2017-A

LIV-VIH

11-ACIECLE-PRADO-MARTIN-2017-A

ACIECLE

14-MINDFULNESS-EII-CEBOLLA-MINGUEZ2017-A

MINDFULNESS-EII

15-EOSAM-RUIZ-BODI-2017-A

EOSAM

TÍTOL DEL PROJECTE
Identificación de biomarcadores moleculares en lágrima para
el desarrollo de un nuevo diagnóstico de la retinopatía en
diabéticos tipo II
Estudio de los efectos antitumorales del fármaco imiquimod
sobre células de glioblastoma.
Hsa-miR-323-3p como biomarcador de la cardiomiopatía en
ataxia de Friedreich: obtención de una prueba molecular y de
un modelo en Drosophila para rastreo farmacológico
Análisis de biomarcadores de comorbilidades hepáticas VIHindependientes en los pacientes de VIH bajo tratamiento
antiretroviral
Actitudes hacia la comunicación, inteligencia emocional y
clima laboral en enfermeras
Eficacia de una intervención basada en Mindfulness en
pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal: un estudio
piloto
Implicaciones clínicas y mecanismo de acción de los
eosinófilos tras un infarto agudo de miocardio. estudio en
pacientes y en un modelo experimental

IP DE LA UV

IP DE L’INCLIVA

Zanon Moreno,
Vicente

Duch Samper,
Antonio

Megías Vericat,
Javier

Cerdá Nicolás,
Miguel

Moltó Ruiz,
Dolores

Pallardó
Calatayud,
Federico

Apostolova
Atanasovska,
Nadezda

Galindo Puerto,
Maria Jose

Prado Gascó,
Vicente

Martin Moreno,
Jose Maria

Cebolla i Martí,
Ausiàs

Mínguez Pérez,
Miguel

Ruiz Sauri, Amparo

Bodi Peris,
Vicente
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Nº EXPEDIENT

ACRÓNIM

16-LINFAD-LLORET-SANTOJA-2017-A

LINFAD

18-CACOZEPI-SENDRA-FRANCO-2017-B

CACOZEPI

TÍTOL DEL PROJECTE
Papel de APC-C/CDH1 en la proliferación linfocitaria de
pacientes con enfermedad de Alzheimer: bases moleculares y
búsqueda de nuevos biomarcadores
ZNF518B en cáncer colorrectal: mecanismos de regulación
epigenética y potencial aplicación en diagnóstico y terapia

IP DE LA UV

IP DE L’INCLIVA

Lloret Alcañiz,
Ana

Santoja Llabata,
Jose Miguel

Sendra Pérez,
Ramón

Franco Vera, Luis
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