Projectes de desenvolupament tecnològic en salut (DTS)
Al BOE núm. 53 del 03/03/2015 es publica la resolució del 25 de febrer, del Instituto de Salud "Carlos III", per la qual
s'aprova la convocatòria de concessió d'ajuts de l’Acció Estratègica en Salut 2013-2016, en el marc del Programa
Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica
i Técnica y de Innovación 2013-2016
Projectes de desenvolupament tecnològic en salut (PDT)
Objecte: Projectes de desenvolupament basats en experiències preliminars ja contrastades impulsant-los en la seva
fase de desenvolupament
Tipologia de projectes: Els projectes es podran presentar com a projectes individuals o com a coordinats. Podran
optar a una de les categories següents:
- Projectes de desenvolupament basats en uns resultats o experiències preliminars ja contrastats i que mostrin
potencial de transferència al SNS
- Projectes per a desenvolupar tecnologies innovadores en salut, inclosos productes sanitaris, serveis, eines de
diagnòstic, software mèdic i/o de gestió o noves teràpies
- Projectes que requereixin validació clínica i/o tecnològica d’una tecnologia sanitària desenvolupada. S’entén per
tecnologia sanitària el conjunt de dispositius i procediments mèdics o quirúrgics utilitzats en l’atenció sanitària,
incloent als seus sistemes organitzatius i de suport.
És obligatòria la vinculació d’empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el desenvolupament i
els resultats del projecte, que no rebran cap ajut directe en aquesta convocatòria.
Durada: 2 anys
Conceptes subvencionables: despeses d’execució com ara material inventariable, fungible, utilització de serveis de
suport a la recerca, col·laboracions externes, consultoria, etc. Queda exclosa la contractació de personal.
Incompatibilitats: ni l’investigador principal ni els col·laboradors podran figurar en els equips de projectes finançats
en la convocatòria del 2014.
El número màxim de sol·licituds que pot presentar el VHIR és de 2. Atès que caldrà prioritzar-les, el termini de
presentació d’una Expressió d’interès és el proper 9 de març
Per a qualsevol consulta o aclariment, contacteu amb la Unitat Projectes de Recerca - Tel 93 489 4012 o 93 489
4011 @ ugp@vhir.org
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