XVII Premi de Recerca sobre Patologies per Sensibilitat al Gluten/Trigo
L’ Asociación de Celíacos y Sensibles al Gluten de la Comunidad de Madrid convoca la seva XII edició del Premi d’
Investigació Bàsica i Aplicada sobre Patologies per Sensibilitat al Gluten.
Objecte: incentivar el treball de grups de recerca espanyols en aquest camp i fomentar nous avenços en el
coneixement de les patologies per sensibilitat al gluten.
Patologies considerades:
- Malaltia celíaca,
- Dermatitis herpetiforme,
- Atàxia por gluten,
- Sensibilitat al gluten no celíaca, y
- Al·lèrgia alimentària al gluten.
Requisits:
- Podran optar a aquest Premi tots aquells grups que realitzin o desitgin realitzar investigació bàsica o aplicada
sobre alguna de les patologies considerades i que pertanyin a universitats, hospitals, centres de recerca o
empreses, d’ àmbit publico o privat, ubicades en el territori espanyol.
- Cada projecte estarà liderat per un investigador principal, vinculat al centre en el que es desenvolupi el treball.
- Cada investigador o grup de recerca sol·licitant només podrà presentar un únic projecte. No podran optar al Premi
aquells investigadors o grups que hagin estat guardonats en les convocatòries de 2013 (X Premi) ó 2014 (XI Premi)
Criteris d’ avaluació: Es valorarà especialment la originalitat del projecte, l’ aplicabilitat o utilitat futura dels resultats a
obtenir, la qualitat del projecte (presentació, adequació de la metodologia, etc.) y el benefici pràctic pel col·lectiu de
persones sensibles al gluten.
Durada: mínima d’ 1 any i màxima de 2, amb inici a gener de 2016.
Dotació: 18.000 €, entregats en dos terminis (a inici del projecte i a la meitat, prèvia presentació d’ un informe sobre
l’ estat del projecte).
Terminis de presentació:
- Presentació de propostes en el VHIR: 25 de maig de 2015
- Termini oficial: 31 de maig de 2015
Més informació i accés a formularis: Premi Asociación Celíacos Madrid
..................................................................

