
ANUALIDAD 

FORMALIZACION TIPO CONVENIO CONVENIO OBJETO CONVENIO FECHA INICIO FECHA FIN  CANTIDAD TOTAL CONCEDIDA 

2019 OUTROS CONVENIOS CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de integración 

social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 01/07/2019 31/12/2019                                             24.832,50 € 

2019 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de Colaboración entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario no periodo 2019 - 2020.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na Fundación Profesor 

Novoa Santos para o periodo 2019 - 2020. A proposta terá como obxectivo acadar unha investigación de 

excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2019 02/11/2020                                           504.000,00 € 

2018 OUTROS CONVENIOS DEPUTACIÓN DA CORUÑA FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Deputación Provincial da Coruña e a Fundación Profesor Novoa Santos para financiar o Programa de exercicio con 

marcha nórdica para a mellora da fraxilidade nos adultos maiores.

Establecer as bases de colaboración para financiar o Programa de exercicio con marcha nórdica para a mellora da 

fraxilidade nos adultos maiores. 01/01/2018 31/03/2019                                               4.843,63 € 

2018 OUTROS CONVENIOS CONCELLO DA CORUÑA FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS Convenio de Concesión de Licencia

Licenciar dende a Fundación Profesor Novoa Santos ao Concello da Coruña os dereitos de reproducción e 

comunicación pública de dez episodios da miniserie “De mayor quiero ser …científica” co obxecto de reproducirse 

nas instalación da Casa do Home – Domus. 01/10/2018 01/10/2020                                                            -   € 

2018 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na fundación. A proposta 

terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2018 31/12/2018                                           402.000,00 € 

2018 OUTROS CONVENIOS CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de integración 

social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 02/07/218 31/12/2018                                             24.832,50 € 

2017 OUTROS CONVENIOS

AXENCIA GALEGA PARA A XESTIÓN DO 

COÑECEMENTO EN SAÚDE FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración de actuación conxunta entre a Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde e a Fundación Novoa Santos para o 

desenvolvemento do segundo programa de desenvolvemento precomercial dos resultados de investigación do Sistema Público de Saúde de Galicia 

(PRIS2)

A regulación das relacións de colaboración entre ACIS e a Fundación Nova Santos, no desenvolvemento dos 

proxectos seleccionados no ámbito do Programa PRIS2, mediante as actividades descritas na cláusula seguinte, 

realizadas nos centros de investigación e innovación sanitaria vinculados ao Sistema Público de Saúde de Galicia e 

que son xestionadas pola Fundación Novoa Santos. 01/01/2017 31/12/2017                                             70.000,00 € 

2017 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na fundación. A proposta 

terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2017 31/12/2017                                           243.000,00 € 

2017 OUTROS CONVENIOS CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Política Social e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de integración 

social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 21/07/2017 31/12/2017                                             23.650,00 € 

2016 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na fundación. A proposta 

terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2016 31/12/2016                                           209.200,00 € 

2016 OUTROS CONVENIOS CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de 

integración social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 01/03/2016 31/12/2016                                             23.650,00 € 

2015 CONVENIO COLABORACION CONSELLERIA SANIDADE FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a Fundación Profesor Novoa Santos, para a realización de actividades de avaliación de 

tecnoloxías no marco da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde.

Establecer a forma e condicións polas que se rexerá a colaboración entre as partes de cara á realización de 

actividades de avaliación de tecnoloxías e prestacións sanitarias, no marco determinado polo Convenio de 

colaboración entre o Instituto de Saúde Carlos III e a Consellería de Sanidade, para o desenvolvemento de 

actividades de avaliación de tecnoloxías no marco da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías 

Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde. 01/01/2015 31/12/2015                                           555.000,00 € 

2015 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na fundación. A proposta 

terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2015 31/12/2015                                           259.200,00 € 

2015 CONVENIO COLABORACION CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de 

integración social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 01/01/2015 31/12/2015                                             21.500,00 € 

2014 CONVENIO COLABORACION

 CONSELLERIA SANIDADE - SERVIZO GALEGO 

SAUDE (SERGAS) FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración de actuación conxunta entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Profesor Novoa Santos, para 

o desenvolvemento do subprograma IS-13 Transferencia e difusión de resultados, incluído no proxecto InnovaSaúde, cofinanciado nun 80% con Fondos 

FEDER, Fondo Tecnolóxico 2007-2013, Eixo 1, Tema prioritario 03.

A regulación das relacións de colaboración entre as partes no desenvolvemento dos proxectos do seu ámbito 

seleccionados no ámbito do subproxecto IS-13 "Transferencia e difusión de resultados". 12/09/2014 30/11/2015                                           549.283,49 € 

2014 OUTROS CONVENIOS AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Contrato programa entre a Axencia Galega de Innovación e a Fundación Profesor Novoa Santos para o desenvolvemento de programas de I+D+i 

biosanitario.

A realización dun conxunto de accións recompiladas nun programa de I+D+i biosanitaria na fundación. A proposta 

terá como obxectivo acadar unha investigación de excelencia e a consolidación dos centros de coñecemento. 01/01/2014 31/12/2014                                           169.100,00 € 

2014 CONVENIO COLABORACION CONSELLERIA SANIDADE FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e a Fundación Profesor Novoa Santos, para a realización de actividades de avaliación de 

tecnoloxías no marco da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde.

Establecer a forma e condicións polas que se rexerá a colaboración entre as partes de cara á realización de 

actividades de avaliación de tecnoloxías e prestacións sanitarias, no marco determinado polo Convenio de 

colaboración entre o Instituto de Saúde Carlos III e a Consellería de Sanidade, para o desenvolvemento de 

actividades de avaliación de tecnoloxías no marco da Rede Española de Axencias de Avaliación de Tecnoloxías 

Sanitarias e Prestacións do Sistema Nacional de Saúde. 01/01/2014 31/12/2014                                           555.000,00 € 

2014 CONVENIO COLABORACION CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS

Convenio de colaboración entre a Consellería de Traballo e Benestar e a Fundación Profesor Novoa Santos, para o financiamento do programa de 

integración social de lesionados medulares residentes na Comunidade Autónoma de Galicia.

Contribuír ao financiamento por parte da consellería do programa que desenvolve a fundación orientado a facilitar 

a integración social de pacientes con lesión medular residentes. 01/01/2014 31/12/2014                                             21.500,00 € 

2007 CONVENIO COLABORACION. SERVIZO GALEGO SAÚDE (SERGAS) FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS Convenio de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Profesor Novoa Santos.

Desenvolvemento de actuacións relativas á promoción, impulso e realización de programas ou actividades de 

investigación e innovación en ciencias da saúde, e de programas de formación e docencia. Desenvolvemento de 

actuacións relativas á xestión e apoio administrativo das indicadas actividades. 03/04/2007 Vixente                                                            -   € 

PORTAL TRANSPARENCIA FUNDACION PROFESOR NOVOA SANTOS  

PARTES FIRMANTES


