Ajuts FIS sobre avaluació de tecnologies sanitàries - resolució definitiva
Us informem que el FIS acaba de publicar, a la seva pàgina web, la resolució definitiva de resultats de la
convocatòria de projectes 2009.
Trobareu més informació clicant el següent enllaç:
Projectes avaluació tecnologies sanitàries
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
..................................................................
Us informem que el FIS acaba de publicar, a la seva pàgina web, la llista provisional de projectes concedits i
denegats a la convocatòria del 2009.
Ho trobareu clicant el següent enllaç:
Resolució
Per tal d'accedir al resultat de l'avaluació, haureu d'introduir el DNI de l'investigador principal del projecte.
El termini de presentació d’al·legacions finalitza el proper 2 de novembre.
Per presentar al·legacions, cal que accediu a la pàgina web: http://ayudasfis.isciii.es/Solicitudes/ amb el vostre
usuari i password. Entreu a l’apartat Solicitudes disponibles de aportar alegaciones, i adjunteu-hi el document.
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
..................................................................
Us informem que el FIS acaba de publicar, a la seva pàgina web, la llista definitiva de projectes admesos i no
admesos a la convocatòria del 2009.
Ho trobareu clicant el següent enllaç:
Projectes 2009
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
..................................................................
Us informem que el FIS acaba de publicar, a la seva pàgina web, la resolució provisional d'admesos i no admesos
en la convocatòria de projectes 2009.
Trobareu més informació clicant el següent enllaç:
Projectes avaluació tecnologies sanitàries
Per a qualsevol aclariment, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres.
..................................................................

Al BOE núm. 71 del 24.03.2009 es publica la resolució de 20 de març, conjunta de la Secretaría de Estado de
Investigación i de l'Instituto de Salud "Carlos III" , per la qual es publica la convocatòria de concessió d'ajuts de
l’Acció Estratègica en Salut, en el marc del Pla Nacional d’R+D+I 2008-2011.
Subprograma de Projectes de recerca en avaluació de tecnologies sanitàries i serveis de salut
Objecte: Fomentar la recerca en avaluació sobre equitat, eficàcia, accessibilitat, qualitat i ús apropiat de les
tecnologies mèdiques considerades d'interès pel Sistema Nacional de Salut, així com la recerca en serveis de salut,
estratègies en salut, estratègies en seguretat del pacient, millora de la pràctica assistencial en l’SNS, foment de la
recerca en sectors estratègics i foment de l’equitat (Modalitat A). Les línies prioritàries es defineixen en l’Annex II de
les bases de la convocatòrir
Afavorir la cooperació publico-privada mitjançant projectes en xarxa que potenciïn la recerca en tecnologia en salut,
en telemedicina, e-salut i en sistemes d’informació per a l’SNS (Modalitat B)
Sol·licitants: podran presentar projectes, a través del seu centre i com a investigadors responsables, les persones
físiques amb capacitat investigadora vinculades de manera funcionarial, estatutària o contractual amb l'entitat
sol·licitant.<b>Cap investigador principal podrà figurar com a tal en més d'una sol·licitud de projecte
No es podran presentar com a investigadors principals els titulars d'un contracte postdoctoral del FIS, del programa
post-MIR del FIS o del programa Juan de la Cierva del MEC. Tampoc aquells que pertanyin com a investigador
contractat a CIBER, RETICS, CONSOLIDER o CAIBER
Tipologia de projectes:
Els projectes de recerca de la Modalitat A es presentaran com a projectes individuals, tindran una durada d’un o dos
anys i el seu finançament no serà superior a 50.000 €.Els projectes de la Modalitat B es presentaran com a projectes
coordinats en xarxa i tindran una durada d’un, dos o tres anys. Es podran vincular empreses o altres entitats
públiques o privades, espanyoles o estrangeres (EPO) interessades en els resultats dels projectes
Termini de presentació de sol·licituds a l'Institut: 5 de maig del 2009
A l'Institut de Recerca posem a la vostra disposició les bases de la convocatòria. Trobareu tota la informació de la
convocatòria clicant el següent enllaç:
Projectes d'avaluació de tecnologies sanitàries
..................................................................

