La Marató - Malalties Minoritàries
Ens plau comunicar-vos que la Fundació La Marató de TV3 ha obert la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca
sobre Malalties Minoritàries, corresponent a l’edició 2019.
Es consideren malalties minoritàries aquelles que compleixen els paràmetres de prevalença internacionalment
reconeguts, és a dir, que compleixen dos criteris:
1) La prevalença acceptada per la Unió Europea de 5 o menys casos per 10.000 habitants
2) Que la malaltia estigui inclosa a les bases de dades Orphanet (www.orpha.net)
Com a gran novetat us anunciem que la presentació de documentació serà en format digital, a excepció dels
documents sense signatura de certificat digital. Es recomanable disposar de certificat digital.
Objecte: Fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics,
epidemiològics, de salut pública i de serveis )sanitaris en l’àmbit de les malalties minoritàries
Tipologia:
Projecte unitari
Projecte coordinat (diferents investigadors principals, diferents subprojectes)
Durada: 3 anys
Dotació: (els pressupostos han d’incloure un 25% d’overhead)
Individuals: 200.000 €
Coordinats 2 grups: 300.000 €
Coordinats 3 grups o més: 400.000 €
Requisits dels sol·licitants:
Investigadors que desenvolupin la seva tasca investigadora en centres públics o entitats sense ànim de lucre
Estar en possessió del títol de doctor
Acreditar en l’àmbit de les malalties minoritàries una trajectòria d’excel·lència de recerca amb:
5 publicacions en revistes d’alt nivell Q1
2 publicacions en la posició de primer o últim autor en revistes d’alt nivell Q1
Els grups de recerca dels projectes no podran ser del mateix centre
Incompatibilitats:
Aquells investigadors que tinguin en actiu un projecte finançat per la Fundació La Marató de TV3, no podran
presentar-se a aquesta convocatòria com a investigadors principals, tot i que sí que poden formar part d’un equip
com a investigadors col·laboradors.
Es podrà constar com a màxim:
IP d’1 projecte + membre de l’equip de recerca
Membre de l’equip de recerca en 2 projectes
Quedarà fora de la convocatòria finançar projectes o assajos clínics promoguts per la indústria
Procés de presentació:
Un investigador nou es registra al portal d'investigadors: Web Marató

Un cop registrat té accés a la pàgina "Projects" i pot entrar la seva proposta. Aquest investigador haurà de
seleccionar el seu Organisme i el seu Centre
L'investigador ha d’emplenar el projecte, el valida i l'envia (si falta algun apartat no el deixa continuar)
Una vegada el projecte s'ha validat, ha de descarregar el PDF, signar-lo de manera digital o manuscrita. Un cop
signat, tornar a pujar el PDF, amb la darrera versió
Sol·licitud:
Complementació del formulari digital disponible a Web Marató
Memòria de la part científica en anglès i resum en català
Bases i memòria del projecte signades. En cas de ser en format digital es podrà pujar directament. Si és signatura
manuscrita, haureu de portar la documentació a la 2ª planta de l’edifici Mediterrània
Informe del Comitè Ètic corresponent o un certificat que acrediti que s'ha presentat aquesta sol·licitud als comitès
que pertoquin
Dates de presentació de sol·licituds:
Mostra interès pel Formulari Web: 02/03/2020
Termini Intern obligatori per a la revisió de propostes (pressupost inclòs): 10/03/2020 a les 12:00h
Termini Intern per presnetar la sol·licitud: 12/03/2020 (12:00 hores)
Per part de l’investigador, en cas de no disposar de signatura digital, generar la sol·licitud a l’aplicatiu, imprimir,
firmar i presentar a la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva.
* Recordar-vos 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.
Des de la Unitat de Projectes realitzarem l’enviament de la documentació física recopilada el dia 12/03/2020 a les
17:00 per missatger.
Termini Oficial: 13/03/2020 (10:00 hores)
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