1ª Edición Premio Investigación Científica en Salud
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundación hna ha obert la convocatòria 1ª Edición del Premio investigación
científica de salud de Fundación hna.
OBJECTE
Finançar estudis relacionats amb la recerca de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), en qualsevol de les seves
formes, recerca clínica, recerca bàsica i traslacional.
DOTACIÓ ECONÒMICA
100.000€ (inclòs Overhead)
DURADA
2 anys
CARACTERÍSTIQUES
Es tindrà en compte la novetat del projecte, la seva línia de recerca, l'adequació del CV de l'equip a la convocatòria,
la planificació d'objectius, i la seva rellevància per a la cura de l'ELA.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per correu electrònic a l’adreça premio@fundacionhna.es.
DOCUMENTACIÓ
• Memòria del projecte en castellà
• Informe favorable del Comitè Ètic
• CV de tots els membres de l’equip (segons model normalitzat)
• Bases signades pel/la investigador/a principal
• DNI de l'IP
• CIF del VHIR
CALENDARI
• 19/03/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 25/03/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 30/03/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 31/03/2021 - 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 Fundació hna.
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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