Ajuts a projectes de recerca sobre malalties infeccioses
La Fundació La Marató de TV3 ha obert la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca sobre Malalties Infeccioses,
corresponent a l’edició 2017.
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 infeccioses.
Tipologia:
- Projecte unitari: aquell que té un sol investigador principal beneficiari.
- Projecte coordinat: Aquell que té diferents investigadors principals beneficiaris i, per tant, diferents sub-projectes,
que actuen representats per un dels beneficiaris i pel centre on desenvolupa la seva recerca, que serà l’interlocutor
(investigador principal coordinador) amb la Fundació i canalitzarà amb aquesta les relacions corresponents.
Fora de l’abast: no es finançaran projectes o assajos clínics promoguts per la indústria.
Durada: 3 anys
Dotació:
- 200.000€ per projecte unitari
- 300.000€ per projecte coordinat en què participin dos grups
- 400.000€ per projecte coordinat en què participin tres o més grups
En els projectes coordinats, cap dels equips participants podrà sol·licitar (de manera individual) més de 200.000€
Totes les dotacions impliquen un 25% d’overheads.
Requisits dels sol·licitants:
- Investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre.
- Estar en possessió del títol de doctor.
- Acreditar 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 infeccioses i que desenvolupin principalment la seva activitat en l’àmbit
territorial previst pels estatuts de la Fundació.
- Els projectes coordinats poden incloure grups de recerca d’acreditada capacitat investigadora que pertanyin a
entitats públiques i privades sense ànim de lucre i de fora de l’àmbit territorial previst pels estatuts de la Fundació.
- Els grups de recerca dels projectes coordinats no podran ser del mateix centre.
- Les entitats amb ànim de lucre podran incorporar-se com a part col·laborativa d’un projecte, tot i que no podran
rebre finançament de la convocatòria.
- Els investigadors principals hauran de pertànyer a la plantilla del centre en què es desenvoluparà el projecte i
tenir-hi formalitzada la vinculació com a mínim durant tot el període del projecte.
Incompatibilitats: Els investigadors principals, ja sigui de projectes unitaris o coordinats, que tinguin en actiu un
projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3, no poden presentar-se a aquesta convocatòria com a
investigadors principals, tot i que sí que poden formar part d’un equip investigador.
Despeses elegibles:
- Personal de recerca (NO es finançarà el salari de l'Investigador Principal). ATENCIÓ: La Marató, a les seves

bases, estableix un salari brut anual ORIENTATIU en base a una dedicació completa, sense comptar les quotes a la
Seguretat Social. No obstant, aquests salaris s'hauran d'equiparar als salaris establerts pel conveni col·lectiu del
VHIR.
- Subcontractació
- Material fungible i inventariable
- Viatges
- Cost per pacient
- Enviaments i publicacions
Despeses NO elegibles: Manutenció o dietes
Documentació a presentar:
Els investigadors de cada projecte i sub-projecte (en els projectes coordinats) hauran de disposar de les
autoritzacions i/o informes legalment establerts:
- Bases signades.
- Informe de la comissió de recerca o òrgan equivalent del centre al qual pertanyi l'investigador o investigadora
principal que ha de declarar la viabilitat dels projectes en tots els seus termes.
- Informe del Comitè Ètic d’Investigació Clínica.
- Informe del Comitè d’Experimentació Animal.
En el cas que no es disposi d’aquests dos últims documents en el moment de la formalització de la sol·licitud de
l'autorització, caldrà aportar un certificat que acrediti que s'ha presentat aquesta sol·licitud als comitès que pertoquin.
Dates de presentació de sol·licituds:
- Mostra interès: 19/02/2018
- Termini Intern per a la revisió de propostes (pressupost inclòs) i per a les signatures del Director del Centre:
5/03/2018
- Termini Oficial: 12/03/2018 (10:00h.)
L'investigador haurà de generar la sol·licitud a l’aplicatiu (Submit Proposal), imprimir, firmar i presentar 2 exemplars
(original i còpia) a la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva, que ho haurà d’enviar dins del termini del
12/03/2018 per correu certificat franquejat a la Fundació La Marató.
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