PERIS. Incorporació de científics i tecnòlegs
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya publica, al D.O.G.C. 7434 del 16.08.2017, la convocatòria
per al 2018 per a la
concessió de subvencions per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla
estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.
Subconvocatòria: Acció instrumental d'incorporació de científics i tecnòlegs.
Objecte: Finançar contractes per la incorporació de científics i tecnòlegs en els grups de recerca en salut, dins de les
modalitats de doctor, titulat superior, titulat mitjài tècnic de formació professional.
Beneficiaris: Les fundacions que gestionin activitats de recerca en centres de l'àmbit assistencial del SISCAT
(hospitals i atenció primària) o de l'àmbit de la Salut Pública, incloent els Instituts de Recerca Sanitària Acreditats
(IRS). També la Fundació IDIAP-Jordi Gol.
Limitacions:
- Nombre màxim de sol·licituds a presentar: 9
- Nombre dmàxim de concessions: no hi ha limitació
Requisits dels sol·licitants:
- Els candidats que hagin cursat el Grau o el Màster fora d'Espanya caldrà que disposin del títol homologat.
- Un mateix candidat només es podrà presentar en una sola sol·licitud d'incorporació.
Requisits dels grups de recerca:
- Els grups de recerca receptors hauran d'estar dirigits per un investigador vinculat a la institució beneficiària.
Incompatibilitats:
- Els caps de grup no podran presentar candidats si estan gaudint d'un ajut PERIS de la mateixa modalitat de la
convocatòria 2017.
Terminis:
- Mostra d’interès a ajuts@vhir.org: 7 de Setembre de 2017.
- Enviament informació per a la priorització interna: a les 15h del 12 de Setembre de 2017. No es podrà tenir en
consideració aquelles sol·licituds enviades fora de termini.
- Comunicació del resultat de la priorització: 19 de Setembre de 2017. Els candidats disposaran de 24h per a
realitzar al·legacions.
- Publicació llistat definitiu prioritzacions: 22 de Setembre de 2017. Els candidats prioritzats rebran un formulari de
sol·licitud amb la informació institucional necessària.
- Recepció de la documentació dels candidats que hagin resultat prioritzats en ajuts@vhir.org: a les 14h del 27 de
Setembre de 2017.
La presentació de les sol·licituds al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya es realitzarà des de la
Unitat de Projectes de Recerca Competitiva.
Trobareu les bases de la convocatòria en el document adjunt i la documentació complerta per la presentació de les
sol·licituds en aquest enllaç

Per a més informació:
- Bases reguladores (D.O.G.C. 7434 del 16.08.2017)
- Pla estratègic de recerca i innovació en salut
..................................................................

