Ajuts a projectes de recerca de la Fundación Mutua Madrileña
La Fundación de Investigación Médica Mutua Madrileña publica la seva XI Convocatòria d’ajuts i beques a la recerca
2014.
Objecte: es concedirà un màxim de 50 subvencions a equips d'investigadors amb reconeguda experiència que,
sense excloure cap àrea relacionada amb les ciències mèdiques, treballin, preferentment, en els següents camps de
recerca:
Oncologia. Limitada a projectes relacionats amb el càncer de colon, càncer de mama i càncer de pulmó
Trasplantament d'òrgans
Traumatologia i seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme
Malalties rares. Limitada a les que es manifesten clínicament durant la infància
Es tindran especialment en compte els treballs de recerca clínica realitzats en institucions hospitalàries, així com
l'aplicabilitat de la recerca proposada. En aquesta edició, es tindran especialment en compte els projectes
presentats per investigadors menors de 40 anys. Així mateix, s'obre una nova convocatòria d'ajuts específica per als
metges del quadre de professionals d'Adeslas que desenvolupin projectes de recerca en qualsevol de les 4 àrees
esmentades.
Incompatibilitats: l'investigador principal que tingui un projecte en actiu, finançat per la FMM, no podrà obtenir
finançament d'un nou projecte. Així mateix, no podrà coincidir un mateix investigador, ja sigui principal o associat, en
més d'un projecte presentat a la convocatòria. A més, només es podrà presentar un projecte per servei o unitat
assistencial
Durada: mínim un any i màxim tres
Dotació: 80.000 € màxim. Els pressupostos inclouran un màxim del 5% en concepte de despeses indirectes.
Presentació de sol·licituds
Les solicitud es presentaran exclusivament online, a través de l'¡enllaç segûent: Sol·licitud FMM
Documentació relacionada:
Sol·licitud
Plantila CV
Document d'acceptació de bases
Terminis de presentació de les sol·licituds
Abans del 24 de febrer, us agrairem que trameteu un mail a l'adreça ugp@vhir.org comunicant les vostres propostes
d'interès, amb la indicació del títol del projecte que presenteu.
Abans del 28 de febrer, haureu de lliurar a l'Àrea de Promoció de Projectes el Document d'acceptació de bases de
bases signat.
Atès que el termini oficial finalitza a les 20:00 hores del dia 6 de març, us recomanem que realitzeu el tràmit
telemàtic, com a màxim, durant el dia 5 de març
Més informació: Ajuts a la recerca Mutua Madrileña
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