Acción Estratégica en Salud 2017. Desarrollo Tecnológico en Salud
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 20 d'abril de 2017, la convocatòria corresponent a l'any
2017 de l'Acción Estratégica en Salud, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Sub-convocatòria: Desarrollo Tecnológico en Salud (DTS)
Àmbit: Projectes de recerca que tinguin per objectiu principal promoure la innovació en els centres assistencials del
Sistema Nacional de Salut i la transferència de solucions innovadores, així com la generació de beneficis per a la
comunitat, permetent establir aliances entre entitats de recerca i empreses del sector farmacèutic, biotecnològic i de
tecnologies mèdiques i sanitàries.
Serà obligatòria la vinculació amb empreses o altres entitats públiques o privades interessades en el
desenvolupament i els resultats dels mateixos, tot i que no rebran finançament directe.
Modalitats: Individuals o coordinats
Requisits dels investigador principals:
- Pertànyer a la plantilla de l'entitat sol·licitant o d'alguna de les entitats susceptibles a ser beneficiàries i tenir
formalitzada amb ella la seva vinculació funcionarial, estatutària o laboral (inclosos els contractes Juan Rodés,
Miguel Servet i Ramón y Cajal) com a mínim durant tot el període comprès entre el termini de presentació de
sol·icituds i la resolució definitiva de concessió. Si amb posterioridad a aquesta data l'investigador principal perd la
vinculació s'haurà de sol·licitar un canvi d'investigador principal o de centre. La pèrdua de la vinculació de
l'investigador principal abans de la resolució de concessió determinarà la seva baixa en el projecte, no essent
possible la seva substitució, el que comportaria la desestimació de la sol·licitud.
- Tenir dedicació única al projecte sol·licitat dins de cada modalitat
Incompatibiltiats dels investigadors principals:
- Estar realitzant un programa de Formació Sanitària Eespecialitzada
- Estar realitzant un contracte de formació predoctoral o postdoctoral (Sara Borrell, Juan de la Cierva o propis de les
Comunitats Autònomes) o Río Hortega
Requisits dels membres de l'equip:
- Tenir formalizada la seva vinculació funcionarial, estatutària, laboral o de formació remunerada amb qualsevol de
les entitats que puguin presentar solicitudes en aquesta actuació, com a mínim durant tot el període comprès entre
el termini de presentació de sol·licituds i la resolució definitiva de concessió. La pèrdua de la vinculació abans
d'aquesta data suposarà la seva exclusió de l'equip.
- Podran incorporar personal amb vinculació contractual d'altres entitats sense domicili social a Espanya (fins a un
25% total dels membres de l'equip).
Es permet la participació amb entitats empresarials, però no rebran finançament.
Limitacions:
- Presentació: Cada institut de recerca només podrà presentrar 2 sol·licituds.
- Concessió: No hi ha límit

Durada: 2 anys
Dotació: No existeix un mínim ni un màxim de pressupost assignat (OVERHEADS: 10%).
Despeses NO finançables: Personal
Incompatibilitats de la convocatòria: Sobre les incompatibiltiats amb d'altres convocatòries - tant de l'investigador
principal com de l'equip investigador - consulteu l'article 95 de l'ordre de bases.
Criteris d'avaluació:
- Valoració de l'equip de recerca: fins a 35 punts.
- Valoració del projecte: fins a 65 punts.
Dates límit de presentació de sol·licituds:
- Mostra d'interès: 08/05/2017
- Intern per a la recepció de la documentació complerta: 11/05/2017. La no recepció de la documentació en aquesta
data implica no poder prioritzar la candidatura.
- Oficial: del 27 d'abril al 25 de maig de 2017
Més informació: Acción Estratégica en Salud 2017
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