II Premi M. Chiara Giorgetti
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Asociación Cáncer de Mama Metastásico (CMM) ha obert la convocatòria del
II Premi M. Chiara Giorgetti.
OBJECTE
Finançar estudis relacionats amb la recerca del càncer de mama metastàtic.
DOTACIÓ ECONÒMICA
50.000€ (inclòs Overhead)
REQUISITS
• Haver obtingut el títol de doctor i/o haver liderat mínim tres projectes de recerca d'alt impacte.
• Pertànyer a un grup de recerca consolidat en un Hospital o Centre de Recerca d'Espanya.
• Que hagin centrat els seus treballs en la recerca del càncer de mama amb un alt component d'aplicació clínica.
CARACTERÍSTIQUES
El procés de presentació es dividirà en dues fases.
• Fase 1: Abstract - 4 de setembre
• Fase 2: Memòria - 2 d'octubre
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per correu electrònic a l’adreça premiomchiara@cancermamametastasico.es.
CALENDARI
• 31/08/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 01/09/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 03/09/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 04/09/2020 - 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 documentació adjunta i vistar la pàgina web de l'Asociación Cáncer de Mama
Metastásico (CMM).
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.
La Direcció del VHIR recorda que és responsabilitat de cada investigador/a vetllar per la qualitat i la veracitat de les
dades i la documentació que presenta per optar a un ajut competitiu. En ajuts de recursos humans, la persona
candidata que es presenta a la convocatòria queda subjecte per la mateixa obligació. El VHIR podrà comprovar, de
forma aleatòria, una mostra de la informació i la documentació aportada per les persones candidates a optar a ajuts
competitius. En cas de detectar-se que alguna informació o documentació presentada no és verídica o comprovable,
l’òrgan competent del VHIR obrirà un expedient per estudiar el cas i determinar-ne les possibles conseqüències

d’acord amb la gravetat de la disconformitat detectada.
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