Ajuts a projectes de recerca en VIH, hepatitis i Hemato-Oncologia
GILEAD obre la convocatòria “Becas Gilead a la Investigación Biomédica en VIH, Enfermedades hepáticas y
Hemato-oncología” amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la recerca assistencial a Espanya en
aquestes àrees.
Tipus de projectes: Programes de recerca en les àrees de recerca de VIH, Hepatología i Hemato-oncologia que es
trobin dintres de les àrees de recerca definides a les bases (pàgina 5) de la convocatòria i que es realitzin en
Centres Assistencials Sanitaris Espanyols. Es poden presentar en dues modalitats: unicèntric o multicèntric
Característiques:
- Cada entitat sol·licitant podrà presentar un màxim de 2 projectes per àrea terapèutica
- Cada Investigador Principal només pot presentar una sol·licitud.
Durada: 2 anys
Dotació econòmica: com a màxim 50.000€ per projecte
Incompatibilitats:
- Haver format part de l’equip investigador d’un projecte que hagi obtingut finançament a la convocatòria de l’any
anterior
- Projectes que tinguin com objecte d’estudi fàrmacs de GILEAD o altre companyies farmacèutiques
- Projectes que tinguin com a objecte d’estudi cèl·lules troncals embrionàries humanes o línies cel·lulars derivades
d’elles
- Projectes que impliquin la utilització d’agents biològics i d’organismes modificats genèticament
Documentació a presentar:
- Memòria del projecte utilitzant el model de la convocatòria (document adjunt)
- CV utilitzant el model de la convocatòria (document adjunt) on es posi de manifest la seva capacitat de dur a terme
el projecte
- Autorització del Representant Legal (model com a document adjunt)
Presentació sol·licituds:
- Mostra interès a ajuts@vhir.org: 16 de juliol.
Important: degut a que només es poden presentar dos projectes per àrea de recerca (VIH, Malalties hepàtiques y
Hemato-oncologia), si es reben més mostres d’interès per alguna àrea en concret, caldrà realitzar un procés de
priorització interna. És per això que totes les mostres d’interès rebudes amb posterioritat a aquesta data no es
podran tenir en consideració.
- Termini intern per a enviar la documentació per a la presentació de les propostes a ajuts@vhir.org 26 de juliol a
les 15h
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