Beca Premi Martí Via
Finalitat de la convocatòria
Aquesta beca està destinada a professionals i investigadors espanyols d’àrees relacionades amb l’oncologia
pediàtrica i d’adults per desenvolupar un projecte de recerca en un centre de referència pertanyent a Catalunya,
amb la finalitat de potenciar la investigació oncològica. La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb
el centre hospitalari on s’ha desenvolupat i el seu import ha de estar dirigit principalment a la dotació de personal
investigador involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca.
Es prioritzen aquells projectes de recerca traslacional, és a dir, els que poden tenir aplicació directament en malalts
en un futur proper.
La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb el centre hospitalari on s’ha desenvolupat i el seu
import ha de estar dirigit principalment a la dotació de personal investigador involucrat en el projecte de recerca
motiu de la beca.
Dotació: 30.000 euros.
Durada: 1 any
Requisits dels sol·licitants: El sol·licitant, a títol personal o com a investigador principal d’un equip, haurà de reunir
les condicions següents:
a) Estar en possessió d’un títol universitari de grau relacionat amb les ciències de la salut.
b) Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la recerca científica a Catalunya.
Requisits de la sol·licitud: Els treballs presentats per optar al “IV Premi Martí Via”, hauran de constituir una aportació
original, amb base experimental, en algun dels camps de la Investigació Oncològica. La documentació requerida per
a presentar la sol·licitud queda detallada a les Bases
Presentació de sol·licituds:
Per correu electrònic a l’adreça de fundacio@vallformosa.com, indicant a l’assumpte del correu: PREMI MARTÍ VIA
2019.
Data límit de recepció haurà de ser abans de les 23:59 hores del 27 d´octubre de 2019. Només es consideraran
presentats els projectes, quan per part de la Fundació se’n confirmi la correcta recepció mitjançant avís de rebuda.
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