Beques de l'Acadèmia per a projectes de recerca clínica 2019
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ha obert la convocatòria de “Beca de
l’Acadèmia per a un projecte de recerca clínica 2019”.
Objecte: beca per a dur a terme un projecte de recerca clínica dins del camp de les ciències de la salut. Seran
valorats positivament aquells projectes que potenciïn treballs transversals i multidisciplinaris, que agrupin diferents
especialitats i/o siguin de base poblacional (assistència primària i hospitalària).
Requisit:
Serà imprescindible que els projectes contemplin la contractació d’un becari de grau universitari.
Com a mínim el 50% de membres de l’equip investigador han de ser socis de l’Acadèmia, amb una antigüetat
mínima de 2 anys.
El projecte de recerca haurà de realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.
Dotació econòmica: 30.000€ que es faran efectius en 2 lliuraments:
15.000€ en el moment de la concessió de la beca
15.000€ al lliurar el resultat de la recerca i de la memòria econòmica.
És important tenir en compte que com a màxim, la meitat de la dotació de la beca ha de ser destinada al becari, per
tant caldria que les persones interessades en presentar la sol·licitud es posin en contacte amb Recursos Humans
per la valoració de la dotació econòmica respecte les hores productives abans de realitzar la sol·licitud.
Documentació a presentar:
Fotocòpia DNI de la persona sol·licitant de la beca. (Investigador principal, que ha de ser soci de l’Acadèmia amb
una antiguitat mínima de 2 anys).
CV de tots els participants en el projecte.
Certificat del responsable del centre o institució on s’hagi de desenvolupar el projecte, avalant la capacitat del
candidat i fent constar l’acceptació de la recerca així com les possibilitats tècniques de la seva realització.
Presentació sol·licituds: s’haurà d’enviar tota la documentació en format word o pdf per correu electrònic a
premis.academia@academia.cat i en còpia a ajuts@vhir.org. Es valorarà la presentació en català de la beca, encara
que es pot presentar en català, castellà o anglès.
Termini Mostra Interès VHIR: abans del 31 de gener del 2019 (ajuts@vhir.org)
Termini intern per presentar la proposta : 4 de febrer del 2019 a les 15 h
Termini Oficial per presentar la proposta : 5 de febrer del 2019 a les 23:59 h
Més info: WEB
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