Programa de beques postdoctorals 2020. Fundació Olga Torres.
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundació Privada Olga Torres (FOT) ha obert la convocatòria de dos ajuts de
recerca amb l’objectiu de continuar la lluita contra el càncer de còlon en dues modalitats: per a investigadors/es
emergents i investigadors/es consilidats/es.
OBJECTE
Finançar treballs de recerca en el camp del càncer colorectal en un centre reconegut de Catalunya o Espanya.
DOTACIÓ ECONÓMICA
60.000€ cada ajut (inclós Overhead)
DURADA
2 anys
CARACTERÍSTIQUES
Hi podran concórrer els investigadors integrats en grups de recerca emmarcats en el camp del càncer colorectal. Es
concediran dos ajuts. Una per a cada una de les modalitats:
Modalitat A: Investigadors/es consolidats/des.
Modalitat B: Investigadors/es emergents. per a aquells/es investigadors/es que hagin obtingut el títol de doctor/a
amb posterioritat a el 30 de Juny de 2010 i abans d'1 de juliol de 2020.
REQUISITS
La persona que s'hi presenti no ha d'haver obtingut cap ajut de la FOT com a sol·licitant en les dues anteriors
edicions.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per correu electrònic a l’adreça info@fundacioolgatorres.org.S'haurà d'enviar el formulari de sol·licitud signat i
escanejat i adjuntant-hi com a annexes la resta de documentació.
DOCUMENTACIÓ
Formulari de sol·licitud
DNI, targeta de resident o passaport en vigor
Curriculum vitae de la persona sol·licitant
Títol de Doctor/a o expedient acadèmic que certifiqui l'obtenció del títol
Memòria de la proposta amb pressupost, en anglès i signada per la persona sol·licitant (en la modalitat B ha de
constar el vistiplau del/de la director/a del treball)
Carta d'acceptació del centre beneficiari
Historial del grup de recerca en el que s’integra l’investigador/a dels últims cinc anys amb menció explícita a
projectes vigents relacionats amb el treball d’investigació
Carta de presentació o recomanació, si n'hi ha
CALENDARI

19/06/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
24/06/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
29/06/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
30/06/2020 - Termini oficial de la convocatòria
* Us recordem 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.
Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Fundació Olga Torres (FOT).
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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