Ajuts a la investigació Ignacio H. de Larramendi
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundación MAPFRE ha obert la convocatòria Ayudas a la Investigación
Ignacio H. Larramendi 2020.
OBJECTE
Donar suport econòmic a la realització de projectes de recerca a l'àrea de Promoció en Salut, en les següents línies
temàtiques:
• Estratègies per al canvi d'hàbits: prevenció de la obesitat i foment de l'activitat física
• Educació per a pacients
• Valoració del dany corporal
• Gestió sanitària: qualitat i seguretat clínica
DOTACIÓ ECONÒMICA
30.000€
DURADA
1 any
CARACTERÍSTIQUES
• Les sol·licituds poden ser presentades per persones individuals o per grups de recerca.
• Les persones sol·licitants han de tenir o contemplar finançament addicional.
• Tindran especial interès les propostes que incorporin aspectes relacionats amb la Covid-19 com: reducció de
contagis, autocura i cultura d'autoprotecció, relació entre l'estat de salut previ i morbimortalitat, Covid-19 i salut
mental, etc.
• Es valorarà, durant el procés d'avaluació:
• Experiència de la persona sol·licitant i el grup de recerca
• Innovació de la proposta
• Qualitat científic-tècnica de la metodologia de treball
• Viabilitat, aplicabilitat i potencial de l'impacte social
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A través de la plataforma de la Fundación MAPFRE. Caldrà emplenar el formulari online i adjuntar la documentació
requerida.
DOCUMENTACIÓ
• CV de màxim 5 pàgines, de cada membre de l'equip
• Còpia de les certificacions acadèmiques de les que es disposi
• Fotocòpia del document personal d'identitat de la persona IP i membres
• Memòria explicativa (8-10 pàg. a Arial 12, model normalitzat adjunt)
• Carta de suport del centre beneficiari
• Carta de presentació del centre beneficiari

• Informe favorable del Comitè Ètic (CEIC/CEEA), si escau
CALENDARI
• 02/10/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 16/10/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 29/10/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 30/10/2020 - 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 la Fundación MAPFRE.
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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