Amb el suport de:

R2B2020 - Relació provisional de candidats admesos i exclosos
Referència

Investigador principal

Títol actuació

R2B2020/01
R2B2020/02
R2B2020/03
R2B2020/04

Albert Fabregat Sanjuan
Antonio Lázaro Guillén
María Estela Rivas Nieto
Mercè Gisbert Cervera

Dispositiu d'elèctrode per electroencefalografia d'amplitud integrada
Valorització de sistema de comunicació vehicle a radar i infraestructura a radar
Diseño y comercialización de un “Certificado de buena gestión de vivienda social”
Eina tecnològica per al desenvolupament de qüestionaris d'avaluació educativa amb
auto-correcció i feedback immediat
Sensors per a l'anàlisi ràpida del perfil nutricional de la llet materna
Desenvolupament d'aiguardents de fruita procedents de excedents de fruita i envellit
de forma accelerada
GlobAl Localisation-ENhanced Unified cyber-physical Systems platform for Healthcare
Creació de continguts per a un bot conversacional per a afavorir adquisicions
immobiliàries descentralitzades i desintermediades
Desenvolupament d'un kit de reactius per l'elaboració de nous fàrmacs
Hermes Toolbox: solució integral pel tractament de dades metabolòmiques
Creació de l'empresa Insects 4 FoodIEs
Development of a web-based Computer Aided Diagnosis (CAD) system for breast cancer
relapse after treatment using radiologic images.
Partially ordered chemically inert carbon nitride films from soluble polymeric precursors
- a low-temperature alternative to glassy carbon for catalysis and energy applications

R2B2020/05 Jordi Riu Rusell
R2B2020/06 Francisco López Bonillo
R2B2020/07 Agustí Solanas Gómez
R2B2020/08 Héctor Simón Moreno
R2B2020/09
R2B2020/10
R2B2020/11
R2B2020/12

Omar Boutureira Martín
Xavier Correig Blanchar
Sílvia de Lamo Castellví
Domènec Savi Puig Valls

R2B2020/13 Oleg Dubov

NOTA: Les candidatures excloses es troben en període d’esmena
1. Manquen signatures en la sol·licitud o hi ha errors en les mateixes
2. Error a la documentació

Estat
Admès
Admès
Admès
Admès
Admès
Admès
Exclòs (1)
Admès
Exclòs (1)
Admès
Exclòs (1)
Admès
Exclòs (2)

07/05/2020

Amb el suport de:

Referència
Investigador principal
R2B2020/14 Jordi Andreu Corbaton

Estat
Exclòs (1)

R2B2020/15 Enric Aguilar Anfrons
R2B2020/16 Manuel Suárez Recio

Títol actuació
Prototipatge i test de comercialització d'una plataforma d'acceleració d'empreses,
desenvolupament territorial, transformació digital i resettle
Climate services for tourism activity
Industrialització de nous ingredients funcionals

R2B2020/17 Miquel Mulero Abellan

Worm Tarraco Biotechnology

Admès

R2B2020/18 Maria Teresa Blay Olivé Metodologia per testar productes cosmètics en pell humana
R2B2020/19 Francisco Javier Andrade 3L: Responding to urgent and growing social needs through a novel platform for
Telemedicine
Plataforma d'entrevista conductual per a identificar riscos psicosocials dels llocs de
R2B2020/20 Jordi Tous Pallarès
treball a les empreses.
Análisis automático de las condiciones del viñedo.
R2B2020/21 Vladimir Baulin

NOTA: Les candidatures excloses es troben en període d’esmena
1. Manquen signatures en la sol·licitud o hi ha errors en les mateixes
2. Error a la documentació

Exclòs (1 i 2)
Admès

Exclòs (2)
Exclòs (1)
Admès
Exclòs (1 i 2)

07/05/2020

