Beca SES-IKEA para la investigación 2021
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Sociedad Española del Sueño (SES) ha obert la convocatòria Beca SESIKEA para la investigación 2021.
OBJECTE
Finançar projectes de recerca sobre el somni i els seus trastorns.
REQUISITS
L'IP ha de ser soci de la Sociedad Española del Sueño (SES) i el 60% de els/les membres de l'equip.
DOTACIÓ ECONÒMICA
25.000 € (inclòs Overhead)
DURADA
3 anys
CARACTERÍSTIQUES
• No pot haver-hi conflicte d'interessos econòmics, com a productes, patents, etc.
• Es valorarà la possibilitat de realitzar l'estudi sense la concurrència d'altres ajuts financeres.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per correu electrònic a l’adreça secretaria.ses@kenes.com, amb còpia a Ajuts i títol "Beca investigación SES-IKEA".
DOCUMENTACIÓ
• Memòria del projecte
• Document col·laboradors
• CV de tots els membres de l’equip
CALENDARI
• 09/12/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 11/12/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 14/12/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 15/12/2020 - 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 SES.
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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