BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES
CONJUNTS ENTRE INVESTIGADORS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I
INVESTIGADORS/PROFESSIONALS DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC/INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ SANITÀRIA LA FE EN EL MARC DEL PROGRAMA VLC-BIOMED 2015
Amb la finalitat de generar sinergies i aflorar aliances entre investigadors i professionals de l’àmbit
de la salut i reforçar la investigació traslacional amb resultats innovadors que redunden en benefici
dels pacients, la Universitat de València (UV) i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Institut
d’Investigació Sanitària La Fe (HUP/IIS La Fe) van posar en marxa el 2014 el Programa VLC-BIOMED.
El programa VLC-BIOMED es configura com una proposta d’actuació coordinada UV-HUP/IIS La Fe
per al foment de la cooperació en activitats de investigació, desenvolupament tecnològic i
innovació en matèria de salut i que es va iniciar el 2014 mitjançant la subscripció de conveni de
col·laboració per al desenvolupament i posada en marxa d’un pla d’acció per al foment de la
cooperació en R+D+I. El programa s’emmarca dins les iniciatives per a la creació de recursos
conjunts per a la investigació i la innovació del programa de millora científica i transferència del
coneixement del programa VLC/CAMPUS Valencia, International Campus of Excellence, finançat pel
programa Campus d’Excel·lència Internacional del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
En el marc d’aquest conveni, els dos últims anys, s’han desenvolupat diverses activitats conjuntes
consistents, entre d’altres, en una acció de recollida d’informació de manifestacions d’interès de
col·laboració de grups d’investigació d’ambdues entitats, seguida d’una jornada de cooperació per
a la posada en contacte d’aquests grups amb afinitats i interessos comuns, a més de la publicació
de la 1a Convocatòria d’Ajudes per a la realització d’activitats preparatòries de Projectes Coordinats
UV-LA FE (subprograma A).
Aquestes activitats han generat un enorme interès entre els grups d’investigació d’ambdues
institucions, amb un gran èxit de participació, cosa que ha propiciat la generació de noves aliances
i projectes col·laboratius innovadors.
Establertes les bases de la col·laboració, ambdues institucions consideren prosseguir aquestes
activitats inicials preparatòries i introduir noves iniciatives orientades a l’enfortiment de la
cooperació, potenciant la investigació traslacional amb resultats pròxims al mercat i fomentant
l’establiment d’un entorn estable de cooperació científica entre grups d’investigació bàsica, clínica,
epidemiològica i de serveis en salut, entre altres disciplines, amb un suport més orientat al
desenvolupament i a la validació clínica de tecnologies i a la participació rellevant en projectes
d’Horizon2020 o altres convocatòries internacionals.
1. OBJECTE
El Rectorat de la Universitat de València, a proposta de la Comissió d’Investigació de 29 d’octubre
de 2015, conjuntament amb la Direcció Científica de l’HUP /IIS La Fe, acorden donar continuïtat al
programa VLC-BIOMED i fer pública aquesta convocatòria, que té per objecte la concessió d’ajudes
per a la realització de projectes de R+D conjunts entre investigadors/professionals d’ambdues
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entitats, en el marc del programa VLC-BIOMED, així com l’aprovació de las bases que regularan
aquesta concessió.
Els dos Subprogrames aprovats en aquesta convocatòria 2015 són els que s’estableixen en els
annexos I i II i que s’enuncien més avall.
− Subprograma A. Ajudes per a la realització d’activitats preparatòries de projectes coordinats UVLaFe.
− Subprograma B. Ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació conjunts UV-LaFe,
orientades a potenciar 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.
2. FINANÇAMENT I DESPESES SUBVENCIONABLES
El pressupost total del programa VLC-BIOMED 2015 serà d’un màxim de 120.000 euros. El
finançament de les ajudes disposarà recursos del programa VLC/CAMPUS Valencia, International
Campus of Excellence, finançat pel programa Campus d’Excel·lència Internacional del Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport, i amb fons de l’IIS LaFe , acció de valoració emmarcada dins la Red de
Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias (Red ITEMAS), promoguda per l’Instituto de Salud
Carlos III.
Aquesta dotació màxima es pot ampliar en funció de les dotacions pressupostàries que es puguen
aportar abans de la resolució definitiva de concessió de les ajudes, sense necessitat de publicar una
nova convocatòria.
Les ajudes poden finançar, totalment o parcialment el pressupost sol·licitat i la quantia es
determina, en cada cas, d’acord amb els criteris d’avaluació i selecció.
Subprograma A
La dotació màxima total de la Universitat de València, corresponent el subprograma A, és fins a
30.000 euros i és condicionada a l’existència de crèdit en l’orgànica 6770069170, específica
20140767, del pressupost de l’exercici 2016 de la Universitat de València. La dotació corresponent
a l’IIS La Fe d’aquest mateix subprograma A és fins a 30.000 euros i està condicionada a l’existència
de fons corresponents al pressupost de l’exercici 2016 de projectes col·laboratius.
Cada projecte obtindrà un finançament màxim de 4.000 euros.
Subprograma B
La dotació màxima total de la Universitat de València, corresponent el subprograma B, és fins a
30.000 euros i és condicionada a l’existència de crèdit en l’orgànica 6770069170, específica
20140767 del pressupost de l’exercici 2016 de la Universitat de València. La dotació corresponent
a l’IIS La Fe d’aquest mateix subprograma B és fins a 30.000 euros i està condicionada a l’existència
de fons corresponents al pressupost de l’exercici 2016 de projectes col·laboratius.
Cada projecte obtindrà un finançament màxim de 15.000 euros.
Despeses subvencionables per als dos Subprogrames
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria s’han de destinar a cobrir les despeses relacionades
directament amb el desenvolupament i l’execució de les activitats per a les quals hagen estat
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concedides, en els termes previstos en l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre de
subvencions.
Els conceptes susceptibles de finançament són:
- Personal contractat o becari.
- Subcontractacions i assistències tècniques; despeses de consultoria, assistència tecnològica,
realització d’estudis, contractació de serveis externs de R+D i tecnològics i serveis equivalents
destinats de manera exclusiva a l’activitat objecte de l’actuació.
- Material fungible.
- Viatges i dietes de l’equip investigador relacionades directament amb l’activitat objecte de
l’actuació (preparació i presentació de propostes a programes de major envergadura, projectes
internacionals, reunions…). Solament s’admetran despeses de viatges i dietes de l’equip
investigador del projecte i fins a un màxim del 20 % del seu pressupost.
No són subvencionables:
- Retribucions de personal fix o vinculat estatutària o contractualment a la UV o a l’HUP/IIS La Fe.
- Compensacions del personal d’investigació no vinculat a les entitats beneficiàries quan participe
en l’execució de les actuacions objecte de subvenció.
- Material inventariable i material d’ús exclusivament administratiu.
- Despeses de viatges, dietes i altres despeses per a l’assistència a congressos.
Les ajudes concedides a l’empara d’aquesta convocatòria són compatibles amb altres ajudes o
subvencions, destinades a finançar altres costos necessaris per al desenvolupament del projecte
proposat.
Els investigadors principals han de comunicar a la Comissió Mixta d’Avaluació les ajudes que s’hagen
obtingut o sol·licitat per al mateix projecte, tant en iniciar-se aquest com en qualsevol moment
posterior.
3. PERÍODE D’EXECUCIÓ
El període d’execució dels projectes finançats en qualsevol dels Subprogrames s’estén, de forma
improrrogable, des de la data de la resolució de concessió definitiva fins al 31 de desembre de 2016.
4. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
Aquestes ajudes les pot sol·licitar qualsevol membre del personal docent investigador pertanyent
a la plantilla de professorat de la Universitat de València i el personal investigador contractat en el
marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors del Programa Especial
d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV, amb la categoria de doctor i amb dedicació
a temps complet, així com qualsevol investigador/professional pertanyent a l’HUP/IIS La Fe.
Les propostes han de tenir dos investigadors principals, un de la UV i un altre de l’HUP/IIS La Fe, a
més d’un equip d’investigació, si s’escau.
Els sol·licitants i la resta dels membres de l’equip d’investigació poden sol·licitar i participar en més
d’una proposta d’aquesta mateixa convocatòria.
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En el cas de projectes que, pels seus peculiars característiques i enfocament pluridisciplinar,
requerisquen de la participació de més d'un grup de recerca d'una mateixa institució, els
responsables de cadascun dels grups de recerca participants podran ser considerats CoInvestigadors Principals del projecte, fent-se constar expressament en la memòria de sol·licitud. No
obstant això, tal com s'indica en aquest mateix epígraf, les sol·licituds hauran de presentar-se
signades únicament per dos Investigadors Principals, un de la UV i un altre de l'HUP/IIS La Fe, que
seran els responsables de la gestió econòmica de l'ajuda.
5. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
Forma i termini de presentació de les sol·licituds i de la documentació
El termini de presentació de sol·licituds per als dos subprogrames comença la data de publicació
d’aquesta convocatòria i acaba el 30 de novembre de 2015, inclusivament.
La forma de presentació de la sol·licitud i restant documentació és la següent:
- Emplenar el formulari de sol·licitud, segons un model adequat per a cadascun dels
subprogrames, que se subministra en les pàgines web següents:
- VLC-BIOMED: www.vlc-biomed.es
- IIS La Fe: http://www.iislafe.es/ayudas-a-la-investigacion.aspx
- Web del Servei d’Investigació de la UV
- Presentació de les sol·licituds originals i documentació addicional, si s’escau, sense perjudici del
que disposa l’article 38 de la Llei 30/1992, en qualsevol dels registres següents:
- UV: Registre d’Entrada de la Universitat de València, adreçades al Vicerectorat d’Investigació
i Política Científica.
- IIS La Fe: registre de la Fundació La Fe, torre A, 7a planta (Hospital La Fe).
- Una vegada presentada la sol·licitud per Registre d’Entrada, s’ha de trametre, en format pdf i
per correu electrònic, a les adreces següents:
- vlc-biomed@uv.es
- accions_coordinadas@iislafe.es
La sol·licitud ha d’anar signada per cadascun dels investigadors principals de cada entitat.
6. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT
La instrucció del procediment la duran a terme l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació
(OTRI) de la Universitat de València i l’Oficina de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI)
de l’IIS LaFe .
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, tot complint l’article 71 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es requerirà al sol·licitant que en el termini de deu dies hàbils complete la
documentació o esmene les deficiències, amb advertiment que, si no ho fa, s’arxivarà la sol·licitud.
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D’acord amb el que estableix l’article 59.5.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, les
comunicacions a les persones interessades dels tràmits per a l’esmena de la sol·licitud, admissions
a tràmit i/o resolució d’exclusió es realitzaran per correu electrònic.
L’esmena per part de les persones interessades s’ha de fer obligatòriament a través dels registres
d’entrada de la Universitat de València o de l’IIS La Fe, seguit de l’enviament de la documentació
requerida en format digital, per correu electrònic, a les adreces indicades en el punt 5 de la
convocatòria. Els escrits de recurs s’han de presentar amb la signatura original de les persones
interessades.
Acabat el termini d’esmena assenyalat en el paràgraf 2 d’aquest apartat, l’òrgan competent dictarà
resolució aprovant la relació definitiva de sol·licituds admeses, no admeses i desistides, que es
publicarà en les pàgines web indicades a l’apartat 5.
7. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I RESOLUCIÓ
Per a la resolució del procediment de concessió és competent el Vicerectorat d’Investigació i
Política Científica de la Universitat de València, conjuntament amb la Direcció General de l’IIS La Fe.
Una vegada acabat el procés de selecció, la concessió o la denegació de les ajudes es realitzarà per
resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la UV i de la Direcció General de l’IIS
LaFe , a proposta de la Comissió Mixta d’Avaluació, informada la Comissió d’Investigació de la UV, i
es produirà en el termini aproximat de tres mesos a partir de la data d’acabament del termini de
presentació de sol·licituds.
La notificació de la proposta de resolució provisional, amb la relació de les ajudes concedides i
denegades, es publicarà en la pàgina web http://vlc-biomed.es/, en la pàgina web del Servei
d’Investigació de la UV i en la pàgina web de l’IIS LaFe, cosa que tindrà tots els efectes de notificació
practicada. Amb independència d’això anterior, l’òrgan instructor del procediment pot trametre a
les persones interessades un avís de cortesia de la publicació realitzada, a l’adreça de correu
electrònic que figure en la sol·licitud d’ajuda.
Segons el que estipula l’article 24.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, es concedeix un termini
de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la data de publicació per procedir a l’acceptació o la
renúncia a l’ajuda proposada o bé per presentar al·legacions.
El document d’acceptació estarà disponible en les webs esmentades anteriorment.
La presentació d’al·legacions implica la no acceptació de la proposta i el seu rebuig fins que siguen
examinades per la Comissió Mixta d’Avaluació, que és l’encarregada de resoldre les al·legacions
presentades.
El document de renúncia o d’al·legacions, si s’escau, per part de les persones interessades s’ha de
presentar obligatòriament a través dels registres d’entrada de la Universitat de València o de l’IIS
La Fe. Una vegada presentat al Registre d’Entrada, s’ha de trametre en format digital a través de
correu electrònic, a les adreces indicades en el punt 5 de la convocatòria.
Una vegada resoltes les al·legacions, es publicarà la resolució de concessió definitiva, en la qual s’ha
d’especificar el número de registre de la sol·licitud, el nom i els cognoms dels investigadors o
investigadores responsables, la quantitat concedida, així com l’entitat que concedeix l’ajuda
(Universitat de València o IIS La Fe), entitat davant la qual cal justificar el projecte.
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Contra la resolució de concessió definitiva, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el
recurs contenciós administratiu previ, si és procedent, recurs potestatiu de reposició.
La convocatòria es pot declarar deserta per incompliment de les condicions exigides en aquesta.
El projecte pot ser concedit indistintament per la UV o per l’IIS La Fe, i els beneficiaris s’han d’atenir
a les normes d’execució i de justificació de l’entitat que concedeix l’ajuda.
L’adjudicació de les ajudes és condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el
pressupost de l’anualitat pressupostària en la qual es faran efectives les ajudes.
El termini màxim per a la resolució del procediment és de tres mesos des de l’acabament del termini
de presentació de les sol·licituds establert en l’apartat 5.
8. PAGAMENT DE LES AJUDES
El pagament de l’ajuda es realitzarà segons els termes que s’especifiquen en la resolució de
concessió definitiva. Les ajudes s’han de posar a la disposició dels beneficiaris, de forma anticipada,
després de dictar-se l’esmentada resolució i no havent obtingut comunicació negativa sobre
l’acceptació d’aquestes per part dels beneficiaris.
Les ajudes s’abonaran d’acord amb la normativa interna de cada institució.
9. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
L’acceptació de l’ajuda per part dels beneficiaris implica l’acceptació de les normes fixades en
aquesta convocatòria, així com les que la Comissió Mixta d’Avaluació establisca per al seguiment
científic i les assenyalades per a la justificació de l’ús dels fons rebuts.
Les obligacions dels beneficiaris són:
- Com a obligació principal, la realització de l’activitat per a la qual se’ls concedeix l’ajuda en el
termini de temps que es determine.
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que durà a terme la Comissió Mixta d’Avaluació, així
com qualsevol altra comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control
competents, i aportar tota la informació que se’ls requerisca en l’exercici de les actuacions
anteriors.
- En cas de rebre finançament públic o privat per al projecte, cal comunicar a la Comissió Mixta
d’Avaluació la concessió d’aquestes ajudes.
- Si s’escau, l’execució de les activitats
corresponents.

seran supeditades a l’aprovació dels comitès

10. SEGUIMENT I JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES
El seguiment de les activitats subvencionades en el marc de les actuacions regulades en aquesta
convocatòria correspon a l’òrgan concedent, que hi estableix els procediments oportuns i pot
designar els òrgans, les comissions o els experts que estime necessaris per realitzar les actuacions
de seguiment i comprovació de l’aplicació de l’ajuda, així com sol·licitar la documentació que
considere oportú.
La justificació de les ajudes s’ha de realitzar mitjançant la presentació de la documentació següent
abans del 15 de febrer de 2017
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a) Memòria cientificotècnica que detalle el treball realitzat durant el període d’execució del
projecte.
b) Justificació econòmica de les despeses executades.
Qualsevol modificació del projecte inicial s’ha de sol·licitar abans de l’acabament d’aquest, en la
manera com s’indicarà en la resolució de concessió. L’òrgan competent per a la resolució d’aquestes
sol·licituds pot aprovar o rebutjar tal sol·licitud a proposta de la Comissió Mixta.
Les ajudes s’han de justificar davant l’entitat que ha concedit l’ajuda UV o IIS La Fe.
11. PUBLICITAT
En els contractes administratius i laborals, publicacions, ponències, equips, material inventariable i
activitats de difusió de resultats a què puguen donar lloc les actuacions subvencionades, els
beneficiaris de les ajudes han de donar difusió al caràcter públic del finançament de l’activitat
subvencionada. Els materials de difusió dels resultats del projecte han d’evitar qualsevol imatge
discriminatòria de la dona, fomentar la igualtat i la pluralitat de rols. Així mateix, s’ha d’evitar l’ús
d’un llenguatge sexista.
En els projectes finançats per la Universitat de València amb fons del projecte “VLC/CAMPUS
Valencia, International Campus of Excellence” han d’esmentar expressament que el projecte ha
estat finançat pel programa Campus d’Excel·lència Internacional (d’ara endavant, CEI) finançat pel
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, amb la inclusió de la imatge institucional del CEI VLC/CAMPUS
i del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Espanya.
12. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
La UV i l’HUP/IIS La Fe compleixen íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal i mantenen, especialment el compromís de confidencialitat sobre qualsevol
dada aportada.
La UV i l’HUP/IIS La Fe han adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el grau de
seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del
tractament a fi d’evitar-ne, en la mesura que siga possible i sempre segons l’estat de la tècnica,
l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.
Les dades personals relatives als sol·licitants que siguen incloses en els documents referits a
aquestes bases s’incorporaran al fitxer de la UV i de l’HUP/IIS La Fe. Aquestes dades es destinaran
a facilitar als sol·licitants els serveis que du a terme la UV i l’HUP/IIS La Fe per a la convocatòria,
concessió i gestió de les ajudes.
13. OBSERVACIONS
La presentació d’una sol·licitud per a aquestes ajudes suposa, per part del candidat, l’acceptació
expressa tant d’aquestes bases com dels criteris i decisions que l’HUP/IIS La Fe i la UV puguen
prendre davant qualsevol dubte d’interpretació sobre les condicions i els requisits enunciats fins
ací.
La detecció d’un incompliment d’aquestes bases, siga quin siga el moment en què aquesta es
produïsca i independentment de l’estat en què es trobe la sol·licitud dins el procés de preselecció,
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selecció o concessió de les ajudes, suposa la cancel·lació automàtica de l’esmentada sol·licitud o de
l’ajuda, si aquesta haguera estat concedida.
Els sol·licitants accepten de forma expressa la plena validesa dels registres i mitjans electrònics i
telemàtics gestionats pels sistemes informàtics de l’HUP/IIS La Fe i de la UV com a prova plenament
vàlida davant eventuals reclamacions o procediments judicials o extrajudicials vinculats a la
sol·licitud, selecció, concessió, denegació i ús de les ajudes.
14. LEGISLACIÓ APLICABLE
En allò que no siga previst per la convocatòria, aquesta s’ha d’interpretar d’acord amb la legislació
aplicable a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens
pertanyents al sector públic de la Comunitat Valenciana, ço és, Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions; Llei 9/2008, de 3 de juliol, que modifica la Llei 8/1998, de 9 de desembre,
de fundacions de la Comunitat Valenciana; i Llei d’hisenda pública del Decret legislatiu de 26 de
juny de 1991.
15. RECURSOS
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar el recurs contenciós
administratiu davant els jutjats del contenciós administratiu, segons el que estableixen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en relació amb l’article 45 i següents de la Llei 29/1998 de la jurisdicció
contenciosa administrativa i de l’article 231 dels Estatuts de la Universitat de València, en el termini
de dos mesos, comptadors de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria, així com,
amb caràcter potestatiu, el recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini
d’un mes, comptador de l’endemà de la data de publicació d’aquesta convocatòria, sense perjudici
que es puga interposar qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
València, 10 de Novembre de 2015
Per la UV
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ANNEX I. SUBPROGRAMA A
CONVOCATÒRIA 2015 D’AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS PREPARATÒRIES
DE PROJECTES COORDINATS UV-LA FE
1.

OBJECTIUS

Amb aquesta acció es vol generar sinergies i aflorar aliances entre els diferents investigadors/
professionals d’ambdues entitats, que donen lloc a línies d’investigació amb gran potencial
cientificotècnic, i orientar la seua activitat cap a temes innovadors amb atractiu, per obtenir inversió
pública i/o privada en l’execució dels projectes plantejats; a fi d’aconseguir que les innovacions
resultants de la investigació translacional redunden en benefici dels pacients.
2. ACTUACIONS FINANÇABLES
La convocatòria finançarà accions relacionades amb:
- Preparació i presentació de propostes conjuntes per a projectes de major envergadura (ISCIII,
programes nacionals, programes de la Unió Europea, programes internacionals...).
- Desenvolupament de projectes menors que permetran l’obtenció de resultats preliminars que
contribuïsquen a la presentació d’un projecte de major envergadura i a més de llarg termini, o
la confirmació d’aquests resultats preliminars.
- Projectes que tinguen per objectiu posar a prova noves metodologies i tècniques, així com la
realització de proves i experimentació necessàries per a l’obtenció de resultats preliminars que
necessiten un desenvolupament posterior.
3. ÒRGAN I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Comissió Mixta d’Avaluació
L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris establerts en aquesta
convocatòria per una comissió mixta UV-IIS La Fe que serà composta de forma paritària per:
- Dr. José Vicente Castell, director general de l’IIS La Fe
- Dra. Pilar Campins Falcó, vicerectora d’Investigació i Política Científica de la UV
O per les persones que deleguen.
Criteris d’avaluació
L’avaluació i la selecció de les propostes s’efectuarà segons els criteris següents:
a) Qualitat tècnica i impacte previsible del futur projecte de R+D per desenvolupar (objectius i
metodologia) (30 %):
- Interès cientificotècnic del futur projecte de R+D.
- Qualitat tècnica i impacte previsible del futur projecte a desenvolupar en funció de
l’adequació de l’enfocament, metodologia i pla de treball dissenyat per aconseguir els
objectius.
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- Aplicabilitat dels resultats i impacte socioeconòmic previsible: generació d’ocupació,
creació d’empreses innovadores o incorporació d’empreses i mobilització de la inversió
privada.
- Grau d’innovació i progrés en relació amb l’estat actual de coneixements i de la tècnica,
tenint en compte el nivell risc associat al projecte i el seu patentabilitat.
- Proximitat al mercat. Generació i explotació de patents i obertura de nous mercats.
b) Valor de la cooperació (40 %):
- Qualitat i interès de la col·laboració.
- Qualitat dels grups d’investigació.
- Capacitat i composició de l’equip d’investigadors participants en el projecte. Es valorarà
la seua adequació i la seua capacitat per aconseguir els objectius del projecte i la capacitat
del consorci per presentar projectes en programes nacionals i internacionals en
cooperació.
- Col·laboració de nova creació.
- Participació activa d’una empresa en el pla de treball de la proposta.
c) Accions preparatòries (30 %):
- Metodologia i pla de treball dissenyat per aconseguir els objectius.
- Adequació del pressupost a les activitats previstes.
La Comissió Mixta d’Avaluació podrà sol·licitar un informe sobre la rellevància cientificotècnica i la
viabilitat de cadascuna de les propostes presentades als experts que estime oportú. Una vegada
rebuts els informes, la Comissió Mixta d’Avaluació prioritzarà els projectes en funció del resultat de
l’avaluació.
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ANNEX II. SUBPROGRAMA B
CONVOCATÒRIA 2015 D’AJUDES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES D’INNOVACIÓ
CONJUNTS UV-LA FE
1.

OBJECTIUS

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per a la realització de projectes
d’innovació conjunts entre investigadors/professionals pertanyents a la Universitat de València
(UV) i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe - Institut de Recerca Sanitària La Fe (HUP/IIS La Fe).
Aquestes ajudes seran destinades finançar projectes col·laboratius de desenvolupament tecnològic
en salut, basats en resultats previs ja comprovats, amb clara orientació innovadora i de
transferència de coneixement, codirigits per investigadors/professionals de l’HUP/IIS La Fe i de la
UV, en els quals es requereix la col·laboració multidisciplinària entre investigadors no biomèdics,
de l’àmbit de les ciències bàsiques i experimentals, les ciències de la vida, les ciències humanes i
socials o d’enginyeria; i investigadors de perfil biomèdic.
Els projectes s’han d’orientar cap a l’aplicació del coneixement cientificotècnic ja adquirit a la
millora en la prevenció, nous productes o fàrmacs, diagnòstic i tractament de les malalties,
activitats de gestió i organització dels serveis de salut, etc.
2. ACTUACIONS FINANÇABLES
Han de ser projectes de desenvolupament basats en resultats o experiències preliminars ja
contrastats i que mostren potencial de transferència al sistema sanitari com ara:
- Projectes per desenvolupar i validar tecnologies innovadores en salut, inclosos productes
sanitaris, serveis, eines i metodologies de diagnòstic, programari mèdic i/o de gestió o noves
teràpies.
- Projectes que requerisquen validació clínica i/o tecnològica d’una tecnologia sanitària
desenvolupada. A aquests efectes, s’entén per tecnologia sanitària el conjunt de dispositius,
eines de diagnòstic o noves teràpies, i procediments mèdics o quirúrgics utilitzats en l’atenció
sanitària, inclosos els seus sistemes organitzatius i de suport.
Aquestes ajudes no són destinades a finançar projectes d’investigació fonamental bàsica ni van
adreçades a la validació de productes, metodologies o processos que estiguen lluny del mercat. Les
ajudes no poden finançar activitats d’investigació bàsica o fonamental/exploratòria per elles
mateixes.
3. ÒRGAN I CRITERIS D’AVALUACIÓ
Comissió Mixta d’Avaluació
L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà d’acord amb els criteris establerts en aquesta
convocatòria per una comissió mixta UV/IIS La Fe, que serà composta de forma paritària per:
- Dr. José Vicente Castell, director general de l’IIS La Fe
- Dra. Pilar Campins Falcó, vicerectora d’Investigació i Política Científica de la UV
O per les persones que deleguen.
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Criteris d’avaluació
L’avaluació de les sol·licituds es realitzarà segons els criteris següents:
1. QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA (50 %)
1.1 Qualitat tècnica del projecte (35 %)
•
•
•

Claredat i pertinència dels objectius. Viabilitat de l’enfocament proposat. Metodologia
adequada per resoldre el problema.
Pla de treball adequat per aconseguir objectius: coherència en l’assignació de tasques i
recursos sol·licitats. Adequació dels lliurables.
En quina mesura el projecte o la prova de concepte sol·licitat contribueix a madurar i
posar al punt el resultat de partida per facilitar-ne la transferència al mercat potencial
o la translació clínica.

1.2 Excel·lència i complementarietat de l’equip d’investigació (15 %)
•
•

Valor de la complementarietat dels participants dins el consorci UV/La Fe i beneficis de
la cooperació en aquest projecte.
Excel·lència científica dels grups d’investigació.

2. IMPACTE (35 %)
•
•
•
•
•
•

Potencial d’innovació i progrés en relació amb l’estat actual de coneixements i de la
tècnica. Generació i explotació de patents i altres títols de protecció. Obertura de
mercats nous.
Mesures proposades per difondre i explotar els resultats del projecte.
Aplicabilitat en altres patologies, àrees clíniques o tecnològiques.
Impacte socioeconòmic previsible. Impacte sociosanitari. Capacitat del projecte per
millorar la qualitat de vida dels pacients.
Translacionalitat. Proximitat al pacient o al mercat dels resultats esperats.
Participació d’empreses. Qualitat de les aportacions cientificotècniques de l’empresa al
desenvolupament del projecte. Existència de cofinançament privat.

3. RESULTATS PRELIMINARS (15 %):
•

Potencial de transferència dels resultats o de les experiències preliminars contrastades,
grau de desenvolupament d’aquests i proximitat actual al seu mercat potencial

La Comissió Mixta d’Avaluació pot sol·licitar un informe sobre la rellevància cientificotècnica i la
viabilitat de cadascuna de les propostes presentades als experts que considere adequats. Una
vegada rebuts aquests informes, la Comissió Mixta d’Avaluació prioritzarà els projectes en funció
del resultat de l’avaluació.
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