Ajudes a la recerca biomèdica sobre malalties del cor
La Fundació La Marató de TV3 fa pública la convocatòria d'ajuts per a projectes de recerca sobre malalties del cor.
Objecte: fomentar la recerca científica d'excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics,
epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit de les malalties del cor, com a element nuclear del
projecte.
Es consideren dins de l'espectre de les malalties del cor els projectes de recerca que tinguin una relació estreta amb
les malalties així considerades, és a dir, isquèmia, valvulopaties, malalties de l’aorta ascendent, arítmies,
miocardiopaties i cardiopaties congènites.
Sol·licitants: investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de
lucre que disposin de la infraestructura necessària, estiguin en possessió del títol de doctor, acreditin una trajectòria
d'excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de
les malalties del cor, i desenvolupin principalment la seva activitat en l'àmbit territorial previst per la Fundació. Els
projectes coordinats poden incloure grups de recerca que pertanyin a entitats de fora de l’àmbit territorial esmentat.
Dotació: els ajuts econòmics no podran superar els 200.000 € per als projectes en els que hi participi un grup
únicament, 300.000 € per a aquells en que hi participin dos grups, i 400.000 € per als de tres o més grups.
En cas que se sol·liciti personal de recerca amb càrrec al projecte, cal tenir en compte, amb caràcter orientatiu, les
quantitats següents (ingressos bruts anuals en € i amb dedicació plena), a les quals s’han d’afegir les quotes
patronals corresponents:
- Tècnics titulats superiors: 31.854 €;
- Tècnics procedents de formació professional: 20.478 €;
- Investigadors predoctorals: 18.203 €;
- Investigadors postdoctorals: 34.118 €.
Durada: 3 anys.
Incompatibilitats: els investigadors només podran constar en dos projectes, i com a màxim en un com a investigador
principal, tant si és un projecte unitari com un de coordinat o bé un subprojecte. Els investigadors principals que
tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3 no podran presentar-se a aquesta
convocatòria com a investigadors principals, tot i que sí podran formar part d'un equip investigador.
Presentació de sol·licituds: les sol·licituds s'hauran de presentar en anglès amb un resum en català, en suport digital
i paper.

La tramesa telemàtica de les sol·licituds s'efectuarà a través de l'aplicatiu habilitat per La Marató de TV3, disponible
en l'enllaç: Sol·licitud Marató
Terminis:
- Termini per a la tramesa d' Expressions d'interès (ajuts@vhir.org): 2 de març del 2015
- Termini de presentació de la documentació al VHIR: 16 de març del 2015
- Termini oficial: 23 de març del 2015 (14h)
Més informació: Marató de TV3
Es durà a terme una sessió informativa sobre les principals característiques d’aquesta convocatòria: requisits,
dotació, tipologia de projectes, formalització de les sol·licituds, terminis, etc., el proper 23 de febrer a les 15h (Sala
d'actes, Edifici General).
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