Teixit empresarial. Finançament i avals
3.14
Convocatòria finançament de projectes COVID-19 per expressions
d’interès (IDISBA - Ibsalut)
Sinopsi ajuda

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia
Requisits

Ajuts a expressions d'interès de propostes de projectes i accions
col·laboratives i innovadores generades a les Illes Balears, des de
una perspectiva tecnològica, que puguin minimitzar el risc de
transmissió del SARS-CoV-2/COVID-19 a l'entorn sanitari i a la
comunitat.
Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
(IDISBA) - IBSALUT
Propostes en format d’expressió d’interès, formulades per
entitats públiques o privades ja constituïdes en el moment de
l’aprovació d’aquesta convocatòria i domiciliades social o
fiscalment a les Illes Balears.
Aquesta convocatòria té un pressupost màxim inicial de
300 000,00 €.
Propostes que promoguin projectes i accions col•laboratives
destinades principalment a:
- Nous dissenys o millora dels actuals equips de protecció
individual (EPI), incloent l'increment de la seva durabilitat
o reutilització.
- Posar a punt o millorar el test de diagnòstic ràpids o
Point-of-Care (PoC) de la COVID-19.
- Desenvolupament de productes de desinfecció per a
persones i per a superfícies.
- Desenvolupament d'aplicacions informàtiques, models i
mètodes d'anàlisi i propostes innovadores que
contribueixin al seguiment i control de la malaltia i de les
seves conseqüències en salut de la comunitat.
- Innovacions farmacològiques, estratègies terapèutiques i
preventives innovadores per a reduir l'efecte de la
malaltia per COVID-19.
- Qualsevol altra activitat emmarcada dins l'àmbit de R+D+I
i relacionada amb la COVID-19.
- El termini per a presentar les propostes començarà el 8
d'abril de 2020 i es mantindrà obert fins a l’extinció dels
crèdits destinats a la concessió d’aquests ajuts, ja siguin
els inicials i, si n’és el cas, els que resultin de l’ampliació
dels crèdits inicials destinats a aquesta convocatòria.

Documentació
Més informació
web oficial

Només la sol·licitud.
http://www.idisba.es/cat/Convocat%C3%B2ries/Convocat%C3%B2riespr%C3%B2pies/Convocat%C3%B2ria-projectes-IdISBa/Convocat%C3%B2riaCOVID19-obert
Bases:
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Convocatorias/2020/Bases_CO
VID_19_CAT.pdf

Sol·licitud

1. Emplenar la següent sol·licitud:
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Convocatorias/2
020/Solicitud%20_Memoria%20_COVID_19_CAT.pdf
NOTA:
El formulari haurà d’emplenar-se amb la font «Calibri» a mida de 10, i no podrà
tenir en general una extensió de més de 7 pàgines.

2. Enviar aquest formulari degudament emplenat a
idisba.proyectos@ssib.es.
L'assumpte del correu haurà d'indicar-se com: «Expressió
d'interès COVID 19».
Suport

