Ajuts a la investigació Ignacio H. de Larramendi
Objecte de la convocatòria:
Les línies temàtiques dels projectes d’investigació són:
-Estratègies per al canvi d’hàbits: prevenció de l’obesitat i foment de l’activitat física
-Educació per a pacients
-Valoració del dany corporal
-Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica
Import màxim de sol·licitud: 48.000€
Característiques:
-Els ajuts aniran dirigits a investigadors i investigadores o a equips d’investigació de l’àmbit acadèmic i
professional que desitgin desenvolupar programes d’investigació a les àrees mencionades
-Es descartaran aquelles sol·licituds que tinguin un pressupost superior a la quantitat màxima que marca la
convocatòria i que no contemplin altres vies de finançament
Sol·licitud:
- Els interessats hauran d’accedir a la pàgina web http://www.fundacionmapfre.org/ayudas2018 per complimentar el
qüestionari de sol·licitud i adjuntar la següent documentació:
- Qüestionari de sol·licitud de l’equip investigador
- Currículum Vitae de l’investigador/a principal de màxim 5 pàgines
- Còpia escanejada dels títols o certificats acadèmics dels mèrits curriculars mencionats
- Memòria explicativa del projecte. Caldrà utilitzar la plantilla disponible a
http://www.fundacionmapfre.org/ayudas2018 - també adjunta a aquest correu - i no haurà de superar l’extensió de
12 pàgines. Haurà d’estar
redactada a Arial 12. Inclourà els següents apartats: objectius i justificació del
projecte, metodologia de la investigació, experiència i idoneïtat del grup d’investigació, pressupost i cronograma
detallat i, finalment, un resum en anglès de
dues a quatre pàgines de totes les seccions.
- Carta de centre
- Un certificat de la Comissió d’Ètica del centre on es dugui a terme la investigació o bé la documentació que
acredita que no és necessari. Si el treball implica experimentació animal, un certificat de l’Experimentació Animal del
centre. El
document haurà d’estar en castellà, anglès o portuguès.
Presentació de candidatures:
Data límit per a fer la mostra d’interès al centre: 8 d’Octubre 2018.
Data límit de presentació de sol·licitud: 15 d’octubre de 2018
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