FP7-HEALTH-2012-Innovation 2
Us informem de la properes convocatòria(FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2) de propostes conforme als
Programes de Treball 2012 del Setè Programa Marc de la Comunitat Europea per a accions de recerca,
desenvolupament tecnològic i demostració en el Programa de Cooperació.
Publicació i divulgació: Al Diari Oficial de la Unió Europea, c 23, del 20 de juliol del 2011 es publica la Convocatòria
de propostes referent al Programa de Treball “Cooperació” 2011 del setè Programa Marc de la Comunitat Europea
d’Accions de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració.
Referència de la convocatòria. FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2
Objectius de la convocatòria: atorgar ajuts per finançar Consorcis de Recerca europeus en l’àrea de salut i que
presentin projectes seguint el Programa de Treball Salut 2012.
Mecanisme: organització d’un consorci format per un mínim de 3 i un màxim 5 institucions de 3 estats membres o
estats associats.
Els projectes de recerca tindran una durada màxima de 3 anys i un finançament màxim de 6 milions d’euros, dels
quals un 50 % o més estarà dedicat a petites i mitjanes empreses (PYMES, SME). El projecte es presentarà en una
sol·licitud curta en una primera fase i els projectes avaluats favorablement podran presentar sol·licitud completa en
una segona fase.
El pressupost total d’aquesta convocatòria és 108 milions d’euros.
Finançament i durada: el projecter tindrà una durada màxima de 3 anys i un finançament màxim de 6 milions
d’euros, dels quals un 50 % o més estarà dedicat a petites i mitjanes empreses (PYMES, SME) en la convocatòria
FP7-HEALTH-2012-INNOVATION-2.
Termini de presentació de sol·licituds per a la primera fase d'avaluació: 27 de setembre del 2011
Termini de presentació de sol·licituds per a la segona fase d'avaluació: 13 de desembre del 2011
Us recordem que, en cas de voler presentar una proposta, és imprescindible disposar d’informació sobre:
1. La fitxa de la convocatòria
2. El programa de treball
3. Informació bàsica sobre el 7 PM
4. Les Guies dels Proponents corresponents als diferents esquemes de finançament.
Més informació:FP7-Health2012-Innovation2
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