Ajuts per a investigadors en oncologia
La Fundació Científica de l'Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) fa pública una convocatòria d'ajuts
destinats a ampliar la formació investigadora de científics i professionals sanitaris que presentin un projecte de
recerca en Oncologia.
Sol·licitants: tenir el títol de Doctor o el de Formació Sanitària Especialitzada
Aquesta convocatòria té 3 modalitats:
Modalitat A: ajuts destinats a doctors o postresidents per a la realització d’un projecte de recerca en un centre
espanyol, amb una dotació de 135.000 euros per a 3 anys, més la revisió anual de l’IPC, i prorrogables per un
període de dos anys més, amb cofinançament del Centre de recerca.
Modalitat B o Retorn: ajuts a doctors o postresidents que hagin desenvolupat la seva tasca investigadora
postdoctoral a l’estranger durant un període de, al menys, 4 anys i que desitgin tornar a Espanya. Els contractes
tindran una durada de 4 anys en el centre de retorn seleccionat, que haurà d’haver acceptat prèviament l’ingrés del
candidat. Cada ajut tindrà una dotació de 200.000 euros per a 4 anys, més la revisió anual de l’IPC, a més de 4.000
euros per a despeses d’establiment. Així mateix, L’AECC podrà considerar adjudicar un finançament addicional de
50.000 euros per a la seva utilització durant el primer any, a partir de la data d’incorporació, destinats a despeses de
laboratori (fungibles, inventariables i/o contractació de personal), que permetin a l’investigador començar la seva
pròpia línia de treball.
Modalitat C o Clínica: ajuts destinats a doctors o post-residents per al desenvolupament d’un projecte de recerca
clínica sense interès comercial. Cada ajut estarà dotat amb 135.000 euros per a 3 anys, més la revisió anual de
l’IPC. L’ajut es podrà prorrogar per un període màxim de 2 anys, amb cofinançament del Centre de recerca.
A totes les modalitats serà imprescindible la subscripció d’un contracte laboral entre el Centre de recerca i
l’investigador. Per tant, per a l’atorgament de l’ajut serà necessari l’acord previ d’acceptació i admissió de
l’investigador en un Centre de recerca, que es comprometrà a subscriure un contracte de treball amb l’investigador.
Termini de presentació de sol·licituds al vhir: 25 de gener del 2012
Podreu ampliar informació sobre aquesta convocatòria i les seves modalitats en els enllaços següents:
Investigadors en Oncologia – Modalitat A
Investigadors en Oncologia – Modalitat B
Investigadors en Oncologia – Modalitat C
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