Beca AEG Gonzalo Miño
Beca Gonzalo Miño” finançada per l’Associación espanyola de Gastroenerología (AEG).
Objecte: finançar estudis relacionats amb la recerca en les malalties del tracte digestiu tant en els seus aspectes
bàsics com en els epidemiològics, diagnòstic-terapèutics i clínics
Requisits:
El projecte ha de ser multicèntric, amb una participació de com a mínim 3 hospitals/centresPodran presentar-lo
titulats superiors vinculats a centres hospitalaris, universitats o altres centres oficials d'investigació espanyols
membres de l'AEGL'investigador principal sol·licitant ha de ser membre de l'AEG amb una antiguitat d'almenys 1 any
i almenys un membre del grup de treball de cada un dels centres participants ha de ser soci de l'AEGL'investigador
principal que hagi obtingut una beca de la AEG, no podrà optar a qualsevol categoria de beca fins passada una
convocatòria de la concessió. Per exemple, si s'obté una beca el 2017, el mateix investigador no podrà optar a
qualsevol altra beca fins al 2019
Durada: màxim 5 anys
S’hauran d’incloure objectius assolibles en 2 anys, que hauran de ser presentats en la reunió anual de l’AEG
Quantitat: 20.000 €
Més informació aquí
Documentació a presentar:
La memòria del projecte haurà de contenir els apartats següents, sintetitzats en un màxim de 9 pàgines (tipus Arial
12, a un espai):
Resum amb un màxim de 250 paraules
Antecedents del tema
Bibliografia més rellevant
Experiència de l'investigador i del centre sobre el tema
Hipòtesis de treball i objectius
Material i mètodes detallats
Calendari de treball
Disponibilitats instrumentals i d'instal·lacions que disposa
Memòria econòmica
Currículum Vitae de l'investigador principal i dels membres del grup de treball en format CVA (CV abreujat) de l'CVN
(FECYT).
En el cas que la beca sigui concedida i previ a lliurar la dotació econòmica ha de presentar l'aprovació de la
comissió d'investigació del centre on es proposi realitzar l'estudi.
NOTA: els treballs es remetran per correu electrònic o correu normal a la següent adreça: secretaria@aegastro.es o
Becas AEG 2020 – Asociación Española de Gastroenterología, VIAJES OASIS. C/ Sor Ángela de la Cruz, 8 – 1ºA
28020 – Madrid, amb l’epígraf “BECAS AEG 2020” i la modalitat de beca que se sol·licita a l’assumpte.
Calendari de presentació de propostes:

Termini intern per la mostra d’interès a traves del formulari: 20 de desembre de 2019
Termini intern per enviar la proposta ajuts@vhir.org: 3 de gener de 2020
Termini intern de presentació de la sol·licitud 9 de gener de 2020
Termini oficial de presentació de sol·licitud: 12 de gener de 2020
Esperem que la informació sigui del vostre interès i restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.
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