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DADES CONVOCATÒRIA 

Títol 
Projectes d'investigació en matèria d'addiccions, finançades amb fons 
europeus, i s'aprova la seua convocatòria per a 2022 (Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència). 

Objetiu 

Afavorir el desenvolupament d'activitats d'investigació de qualitat en matèria 
d'addiccions en el context de la resposta a la pandèmia de COVID-19. Les ajudes que 
s'atorguen en aquestes convocatòries estan vinculades a la prevenció i atenció a les 
addiccions, que constitueixen un problema de salut pública respecte al que cal millorar el 
coneixement científic. 

Entitat Convocant Ministeri de Sanitat. 
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Línies prioritaries 

Els projectes hauran d'emmarcar-se, en una de les següents línies prioritàries: 
a) Impacte del COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en el consum de
substàncies i les conductes amb potencial addictiu.
b) Impacte del COVID-19 i de les accions de control de la pandèmia en les persones
afectades per addiccions.
c) Impacte dels canvis socials recents en el consum de substàncies i en les persones
afectades per addiccions.
d) Avaluació de la utilitat de l'aplicació de noves tecnologies a la prevenció, el tractament
i la reducció de danys en l'àmbit de les addiccions.
e) Elaboració i validació de guies i protocols de prevenció i assistència en addiccions
comportamentals.

Terminis 
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 19 d'agost, però per a garantir la 
correcta presentació el termini intern serà com a màxim el dia 4 d'agost a les 14 hores 
per a enviar-nos la documentació requerida. 

Dotació 
L'import màxim del total de les despeses sol·licitades per a cada projecte no podrà ser 
inferior a cent mil euros (100.000 €), ni superar els tres-cents cinquanta mil euros 
(350.000 €). 

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Duració 

Els projectes que es presenten hauran de desenvolupar-se durant un termini màxim de 
díhuit mesos a comptar des de l'endemà a la publicació de la resolució de concessió de la 
convocatòria, prorrogables per un període màxim de sis mesos, sempre que es compte 
amb l'autorització expressa de la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Gestors SGI policien@uv.es (consultes de tramitació); sijuseg@uv.es (consultes  presupuestaries) i 
contratainves@uv.es (consultes contratació personal). 
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