Fitxa del projecte
Programa de promoció d´activitats d´investigació i
innovació en cooperació amb les Fundacions
d´ Investigació Sanitàries del CEI

Programa de promoció d´activitats d´investigació i innovació en cooperació
amb les Fundacions d´Investigació Sanitàries del CEI

Projecte
Àmbit
Programa
Destinataris
Convocatòria
Responsable
Inici
Fi
Estat

Pressupost

Enllaços d'interés

Resum del projecte
Programa de promoció d'activitats d'investigació i innovació en cooperació amb
les Fundacions d'Investigació Sanitàries del CEI.
Millora Científica.
Creació de recursos conjunts per a la investigació i la innovació
Personal investigador de les universitats i professionals adscrit a les fundacions
d'investigació sanitàries.
Excel.lència 2010
Vicerectorats amb competències d'investigació i innovació de les universitats.
Estructures de gestió de la investigación.
2012
2015
En curs
1. Programa VLC_Biomed:
Cooperació en investigació traslacional: Ajudes per a la creació de
projectes col·laboratius innovadors.
Financiació del programa 2015: 50% a càrrec de
VLC/CAMPUS
Propostes preparatories de projectes d´innovació en cooperació:
Ajudes per a la realització d'accions exploradores per a la formulació
de projectes d'innovació en cooperació.
Financiació del programa 2015: 50% a càrrec de
VLC/CAMPUS
2. Programa VLC_Bioclínic:
Propostes preparatòries de projectes d'innovació en cooperació:
Ajudes per a la realització d'accions exploradores per a la formulació
de projectes d'innovació en cooperació.
Financiació del programa 2015: 50% a càrrec de
VLC/CAMPUS
http://vlc-biomed.es/
http://vlc-bioclinic.es/
Les entitats que promouen VLC/CAMPUS tenen un gran pes en l'activitat
científica i de transferència de tecnologia en el seu entorn territorial en l'àrea de
salut i han acordat mobilitzar recursos per a iniciar la posada en marxa
d'iniciatives d'excel·lència que permeten sostindre i incrementar la seua forta
implicació amb l'entorn productiu i assistencial.

Descripció

El pla estratègic del Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS
considera que una de les claus del procés de modernització de l'activitat
investigadora, es troba en el foment de la col·laboració interinstitucional i, amb
esta finalitat, proposa posar en marxa iniciatives que contribuïsquen a la millora
de l'activitat científica, d'innovació i de transferència de coneixement en l'àrea de
salut per a aconseguir que les innovacions resultants de la investigació biomèdica
multidisciplinària i interinstitucional redunden en benefici dels pacients.
Les universitats, en el marc de les activitats del Campus d'Excel.lència
Internacional VLC/CAMPUS, volen aprofitar esta fortalesa i establir aliances
concretes amb les fundacions hospitalàries que estan fortament relacionades
amb l'àrea d'especialització en salut de VLC/CAMPUS per a establir accions
d'investigació coordinades que suposen la creació de recursos conjunts per a la
innovació i la investigació per mitjà de la posada en marxa de projectes
col·laboratius innovadors i el finançament de propostes preparatòries de projectes
d'innovació en cooperación.
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Resum del projecte
Conscients que els processos d'innovació i transferència tecnològica requerixen
de la col·laboració multidisciplinària entre professionals de distints àmbits,
l'objectiu d'ambdós entitats és promoure la investigació traslacional
multidisciplinari entre investigadors i professionals de les institucions
corresponents.
Objectius

Les modalitats de cooperació amb les fundacions d'investigació sanitàries són:
Cooperació en investigació traslacional: Ajudes para la creació de
projectes colaboratius innovadors:
Propostes preparatòries de projectes d'innovació en cooperació:
Ajudes per a la realització d'accions exploradores per a la formulació
de projectes d'innovació en cooperación.

Resultats
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