SEPAR Ayudas a la investigación SEPAR 2020
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ha obert la
convocatòria de projectes.
REQUISITS COMÚ
Ser soci de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
PROJECTE: AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN
Finançar estudis sobre qualsevol aspecte rellevant (bàsic, clínic, epidemiològic, etc.) relacionat amb la salut
pulmonar i les malalties respiratòries/toràciques. WEB. Es diferenciarà en les següents modalitats:
• Infermeria.
• Fisioteràpia.
• Cirurgia Toràcica.
• Pneumologia Pediàtrica.
• Investigador Novell:
• Projectes provinents dels PIIs
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per la seva plataforma WEB
CALENDARI
• 13/11/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 17/11/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 20/10/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 23/11/2020 - 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 SEPAR.
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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