AES. Mobilitat M-BAE
L'Instituto de Salud Carlos III publica, en la Resolució de 28 de desembre de 2018, la convocatòria corresponent a
l'any 2019 de l'Acción Estratégica en Salud, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la
Sociedad, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Sub-convocatòria: Mobilitat de professionals sanitaris i investigadors del Sistema Nacional de Salut (M-BAE).
Objecte: Finançar estades de professionals sanitaris i investigadors del Sistema Nacional de Salut per a
l'aprenentatge o perfeccionament de tècniques, tecnologies o procediments de recerca, desenvolupament i
innovació tecnològica del camp de la biomedicina, en institucions nacionals o estrangers de prestigi.
Requisits dels investigadors:
1) Personal amb activitat assistencial; o bé
2) Investigadors estabilitzats dels programes I3 SNS i I3; o bé
3) Investigadors principals de projectes de recerca en salut concedits en les convocatòries 2016, 2017 i 2018 de
l'AES.
- En tots els casos hauran d'estar adscrits a les entitats beneficiàries i trobar-se en actiu durant tot el període
comprès entre el termini de presentació de sol·licituds i la finalització de l'estada.
- En el cas de vinculacions de caràcter temporal s'haurà d'acreditar un mínim de sis mesos d’antiguitat en el lloc de
treball.
- En tots els casos s'haurà de presentar una declaració conjunta del candidat i del representant legal del centre
d'adscripció, segons model normalitzat, en què consti el tipus de vinculació laboral (ja sigui estatutària, funcionarial o
laboral), l'antiguitat en el centre i, en el cas de vinculacions temporal, la data prevista de finalització o perspectiva de
continuïtat.
Incompatibilitats: NO podrà presentar-se el personal investigador en formació (investigadors predoctorals) ni els que
estiguin fent la Formació Sanitària Especialitzada (FSE).
Durada:
- De 2 a 6 mesos en el cas de contractats PFIS, i-PFIS, Río Hortega, Juan Rodés i Miguel Servet I i II
- De 2 a 12 mesos en el cas de contractats Sara Borrell.
Dotació:
- 80€ diaris en cas de centres espanyols
- 115€ diaris en cas de centres estrangers
Conceptes subvencionables: Despeses d'allotjament, manutenció i locomoció
La percepció d'aquest ajut és COMPATIBLE amb la remuneració que percebi l'investigador en concepte de salari.
Dates límit de presentació de sol·licituds:
- Termini Mostra d'interès: 25/02/2019
- Termini intern per presentar la proposta: 11/03/2019
- Termini Oficial per presentar la proposta: 12/03/2019
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