FIPSE 2018: Estudis de Viabilitat de les Innovacions en Salut
a. Objectiu: finançar Estudis de Viabilitat que permetin posar a disposició dels serveis de salut noves tecnologies
sanitàries, fonamentades tècnicament i viables econòmicament, i possibilitar la seva incorporació al sistema sanitari
espanyol.
Queden exclosos els projectes de recerca bàsica, l’objectiu dels quals sigui l’obtenció de nous coneixements
fonamentals científics o tècnics.
b. Modalitats:
· Dispositius mèdics i sanitaris
· Projectes de l’àmbit bio-sanitari
· Tecnologies mèdiques i E-salut
· Innovacions en organització, assistència i epidemiologia
· Tècniques quirúrgiques i de rehabilitació fisioteràpia
· Innovacions relacionades amb el VIH i la seva problemàtica social
c. Accions susceptibles de ser finançades:
· Anàlisi dels resultats preexistents (estudi de patentabilitat, Freedom to Operate, patents)
· Estudis de viabilitat econòmica (pla de negocis i necessitats financeres)
· Estudis de viabilitat científica o tecnològics per determinar si els resultats permeten fer realitat el projecte
(producció i arribada al mercat)
· Estudis de regulació i legals
· Estudis de viabilitat comercial (estudi de mercat i comercialització)
No serà elegible en aquesta convocatòria:
· Despeses de personal
· Despeses indirectes
· Impostos derivats dels contractes de subcontractació firmats (IVA)
d. Documentació:
· Omplir el formulari electrònic de sol·licitud. Haurà de presentar-se en castellà i quan s’indiqui, també en anglès
· Model de Conveni d’Acceptació de l’ajut. A signar pels representants legals dels beneficiaris. (Document adjunt)
· Addicionalment, els sol·licitants podran facilitar els següents documents relatius als projectes (valorables en el
procés d’avaluació)
i. Informació sobre la situació de la propietat intel·lectual i industrial del projecte
ii. Estudis previs de viabilitat econòmica i de negoci del projecte
iii. Plans previs de desenvolupament tecnològic
· Els documents hauran d’entregar-se en pdf
e. Dotació: màxim 30.000 €
f. Terminis i sol·licitud:
· Mostra interès al correu innovacio@vhir.org: Dilluns 5 de novembre 2018. Serà fonamental respectar el termini de

la mostra d’interès per poder revisar les propostes amb temps i garantir la màxima qualitat en el procés
· Termini oficial de la convocatòria: 16 de novembre a les 12h
g. Més informació: FIPSE 2018: estudis de viabilitat per innovació en salut o bé contacte amb Innovació per correu
electrònic a innovacio@vhir.org
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