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Fisabio participa en el desenvolupament d'un nou test per a diagnosticar la COVID-19 de
forma més ràpida i precisa
Entre els avantatges que presenta el test es troben, a més de la rapidesa i l'alta sensibilitat, el seu baix cost i la senzillesa
d'aplicació. El projecte, de dos anys de durada, s'emmarca en un consorci internacional en el qual s'ha integrat Fisabio.
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València i Provincial de Castelló recolzen la iniciativa.

Ja estan en marxa els programes de
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2020

FISABIO-UV

Els dos programes busquen afavorir els projectes

FISABIO aporta 20.999 euros per a cobrir el

coordinats per personal de les entitats així com enfortir la

desenvolupament econòmic de les activitats de la Càtedra

col·laboració entre personal investigador de les

FISABIO en l'anualitat 2019/20. Beneficiarà al personal

universitatss UPV i UJI i els centres adscrits a FISABIO.

sanitari interessat en la realització d'activitats d'I+D+i, i els
graduats i graduades de branques biosanitàries.

Bankia i Fisabio donen tauletes a 15

El Consell autoritza la subscripció d'un

residències de majors de la Comunitat

conveni entre l'UJI i FISABIO per a

Valenciana

promoure la col·laboració en I+D+i

L'entitat financera col·labora amb la campanya de Fisabio,

FISABIO aportarà 20.320 euros per a finançar el programa

Vernos de nuevo, que ha permés a persones majors parlar

conjunt de col·laboració, l'import global del qual serà de

amb les seues famílies durant la pandemia per la Covid19.

40.640 euros.

Convocatòria 2020 per a l'adscripció o modificació dels grups d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Fisabio
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