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Oportunitats de finançament  europeu d’accions d’R+D+i. 

Estratègia de participació 

Destinataris: 

PDI 

Modalitat: 

En línia 

Llengua: 

Espanyol 

Duració: 

15 h 

Destinataris: perfil professional 

PDI de la Universitat de València amb coneixement d'anglés mig-alt 

Calendari de realització 1a Edició 

Sessió Data Horari Lloc 

1a 18/10/2021 

16:00 - 18:00 
En línia 

2a 19/10/2021 

3a 20/10/2021 

4a 21/10/2021 

5a 25/10/2021 

6a 26/10/2021 

7a 27/10/2021 16:00 - 19:00 

Formació síncrona 

 

Professorat responsable 

Ángeles Sanchis Polo 

Llicenciada en C. Biològiques. 

Gestora i promotora de projectes internacionals de recerca. 

Secció d’R+D+i internacional. 

Servei de Transferència i Innovació. Universitat de València. 
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Objectius formatius i continguts 

OBJECTIUS 

Coneixement i comprensió de les opcions de finançament europeu d’R+D+i en el Programa marc de la Unió 
Europea i altres programes o mecanismes, que donen una visió del conjunt de fons comunitaris disponibles 
en els distints sectors, així com dels procediments que permeten als assistents accedir a aquestes fonts de 
finançament europees per trobar noves oportunitats d’investigació i innovació. El coneixement i el control 
d’aquesta informació permet posicionar-se a cada participant i elaborar una estratègia eficaç. 

Competències que es desenvoluparan 

 Autonomia enfront de les fonts d’informació: la finalitat del curs és que cada participant conega els 
procediments i les eines que li permeten accedir a les fonts d’informació per trobar i/o crear noves 
oportunitats per a investigar i innovar. 

 Disseny de track record: elaboració d’una estratègia d’investigació que permeta assolir els objectius 
proposats. 

Criteris i procediment d’avaluació de l’activitat 

Assistència, com a mínim, al 85% de les hores síncrones o presencials i fer les tasques obligatòries fixades en 

el programa o encomanades per el/la tutor/a o professor/a. 

 Profesorado responsable 

Pablo Aller Morán 

Llicenciat en CC Ambientals. 

Gestor i promotor de projectes internacionals de recerca. 

Secció d’R+D+i internacional. Servei de Transferència i Innovació. Universitat de València. 

Marcos Pérez Olmedilla 

Llicenciat en CC. Biològiques. Doctor en CC. Biològiques. 

Llicenciat en Ciències Ambientals. Diploma d'Estudis Avançats. 

Gestor i promotor de projectes internacionals de recerca. 

Secció d’R+D+i internacional. Servei de Transferència i Innovació. Universitat de València. 

Rosa García Pérez 

Llicenciada en Geografía i Història. 

Gestor i promotor de projectes internacionals de recerca. 

Secció d’R+D+i internacional. Servei de Transferència i Innovació. Universitat de València. 

Jane Moreno 

Llicenciada en Farmàcia. Doctora en farmacia. Llicenciada en traducció i interpretació. 

Gestora i promotora de projectes internacionals de recerca.  

Secció d’R+D+i internacional. Servei de Transferència i Innovació. Universitat de València. 


