BEQUES DE RECERCA DEL TRACTE DIGESTIU AEG 2017 - Gonzalo Miño
L'Associació Espanyola de Gastroenterologia (AEG) convoca, per a l'any 2017, les beques a projectes de recerca
del tracte digestiu Gonzalo Miño
Objecte: Finançar projectes de recerca per a estudis multicèntrics, amb participació d'almenys 3 hospitals.
Requisits dels sol·licitants:
1.- Titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials d'investigació espanyola
membres de la AEG.
2.- Els projectes que optin a aquesta Beca hauran de ser estudis relacionats amb la recerca de les malalties del
tracte digestiu tant en els seus aspectes bàsics, epidemiològics, diagnòstic-terapèutic i clínics.
3.- L'investigador principal sol·licitant ha de ser soci de AEG i almenys un membre del grup de treball de cadascun
dels centres participants ha de ser soci de AEG.
Dotació: 20.000€
Durada: El projecte tindrà un període de desenvolupament màxim 5 anys, encara que ha d'incloure objectius
assolibles en 2 anys que seran presentats en la reunió anual de la AEG.
Incompatibilitats:
- L'investigador principal que hagi obtingut una beca de la AEG, no podrà optar a qualsevol categoria de beca fins a
passades dues convocatòries de la concessió. Per exemple, si s'obté una beca en 2016, el mateix investigador no
podrà optar a qualsevol altra beca fins a 2019.
- El mateix grup de recerca d'un determinat centre no podrà gaudir de més d'una beca Gonzalo Miño de forma
simultània. Així, el mateix grup de recerca no podrà optar a la beca Gonzalo Miño fins a passades dues
convocatòries de la concessió. No obstant això, altres investigadors del mateix grup de recerca podran optar a la
beca de grups o beca d'ajuda a la recerca en la següent convocatòria.
- No es podrà presentar el mateix projecte a dues categories diferents.
- La junta directiva de la AEG i el comitè científic es reserva el dret a avaluar la idoneïtat de la categoria de beca
assignada per l'investigador, i modificar-la seguint criteris científics. D'igual manera, es reserva el dret de valorar
potencials incompatibilitats per al gaudi de la beca entre investigadors del mateix centre.
Barem:
- Valoració científica del projecte (màxim 60 punts)
- Valoració del Curriculum del candidat i del centre (màxim 20 punts)
- Aplicabilitat del projecte (màxim 20 punts)
Dates de presentació de sol·licituds:
- Intern VHIR: 06/01/2017
- Oficial: 13/01/2017
- La fallada del jurat es donarà a conèixer el 9 de març durant el sopar de la Reunió Anual de AEG 2017
Més informació: Beca Gonzalo Miño - 2017
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