Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación
ADAMED Laboratorios ha publicat la convocatòria “Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación” la qual inclou
ajuts per a projectes de recerca relacionats amb l’estudi del càncer de mama.
Objecte: possibilitar que investigadors que estiguin treballant o vagin a treballar en projectes de recerca relacionats
amb el càncer de mama puguin obtenir finançament per a facilitar la consecució de tals projectes.
Dotació econòmica: es finançarà entre el 50% i el 100% del pressupost total dels projectes seleccionats. La dotació
màxima total a finançar és de 60.000€.
Durada: no especificat a les bases
Requisits:
Les persones participants han de ser físiques o jurídiques i amb residència legal a Espanya
S’haurà de presentar una declaració d’originalitat del projecte presentat
S’haurà de presentar declaració de ser titular legítim dels projectes i que no es vulneren drets de tercers
El projecte ha de ser en benefici de pacients de càncer de mama
Presentació de la Sol·licitud: la sol·licitud es realitzarà a través del formulari electrònic al web d’ADAMED.
Documentació:
Sol·licitud electrònica
Protocol de l’estudi a realitzar
Aprovació d’un CEIC, si procedeix
Memòria econòmica
Terminis i durada del projecte
Calendari:
Mostra d’interès des del Formulari intern: 10 de gener de 2020
Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs: 17 de gener de 2020
Termini intern per enviar la sol·licitud: 24 de gener de 2020
Recordar-vos que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
Termini oficial: 25 de gener de 2020
Per més informació podeu consultar la pàgina web d’ADAMED Laboratorios i consultar el document adjunt.
Preguem que feu difusió entre el personal investigador que pugui estar interessat dins del vostre grup i des de la
Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l’hora de preparar
les vostres sol·licituds.
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