Ayudas a la investigación Mutua Madrileña Colaboración entre CCAA 2020
La Fundación Mutua Madrileña ha obert la convocatòria Ayudas a la Investigación en Salud 2020.
Important: Cada IIS acreditat podrà presentar un únic projecte en cada una de les àrees de recerca, si en alguna
d’elles rebem més d’una mostra d’interès serà necessari realitzar una priorització interna. Els criteris de priorització
us seran informats en el moment del tancament de la mostra d’interès.
Objecte: fomentar projectes de recerca clínica que es desenvolupin en els Institutos de Investigación Sanitaria (IIS)
acreditats i emmarcats en alguna de les següents àrees temàtiques:
- Oncologia. Centrada en la etiopatogenia del càncer de còlon i recte
- Trasplantaments. Referint-se exclusivament a vies de millora en la donació d'òrgans per a trasplantament
- Traumatologia i les seves seqüeles, incloses les neurològiques derivades d'un traumatisme
- Malalties rares, limitades a les que es manifesten durant la infància
Dotació econòmica màxima segons tipus projecte (5% Costos Indirectes):
- 150.000€ per a projectes individuals
- 300.000€ per a projectes Coordinats (com a mínim 4 Comunitats Autònomes diferents)
- 200.000€ convocatòria especial per metges d’Adeslas
Durada: màxim 3 anys
Incompatibilitats:
-Tenir un projecte actiu finançat per la Fundación Mutua Madrileña. No es tindran en compte per a aquest còmput
els projectes que finalitzin en el present exercici
- Participar en més d’un projecte en la convocatòria 2020, ja sigui com a investigador principal o membre de l’equip
Documentació:
- Memòria del projecte
- CV de cada membre de l’equip investigador segons model de la convocatòria
- Bases de la convocatòria signades per l’investigador principal i el representant legal
- Carta de suport del centre signada per l’investigador principal i el representant legal
- Informe del Comitè d’Ètica d’Investigació Clínica (CEIC) i/o del Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal (CEEA). En
cas de no disposar de l’informe favorable dels Comitès en el moment de generar la sol·licitud, s’haurà de presentar
el justificant d’enviament del projecte per a la seva valoració
- Document de compromís de realitzar la comunicació externa del projecte segons model de la convocatòria
- Fotocòpia del NIF de l’investigador principal
- Fotocòpia del NIF del VHIR
- Certificat de pertinença a la xarxa de professionals d’ADESLAS, en cas de formar part
Presentació de sol·licituds: es realitzarà exclusivament en línia a través de la pàgina web de la Fundació Mutua
Madrileña.
Dates límit de presentació de sol·licituds:
Tal com s’especifica a les bases de la convocatòria, cada centre IIS Acreditat podrà presentar únicament una

proposta per àrea temàtica. En el cas de rebre més d’una mostra d’interès per àrea, s’activarà automàticament el
procés de priorització externa de les propostes. A continuació es detalla el calendari a seguir, d’obligat compliment
per aquells investigadors que vulguin presentar el seu projecte en aquesta convocatòria:
14/02/2020 - Termini Mostra d'interès vinculant a través del formulari web
Les mostres d’interès fora d’aquest termini quedaran excloses de la priorització
19/02/2020 (13:00) - Termini intern per entregar la documentació per la priorització
27/02/2020 - Resolució Provisional Priorització interna. S’establirà un període de 24h per presentar al·legacions
28/02/2020 - Resolució Definitiva Priorització interna
04/03/2020 – Termini Intern presentació de les propostes
* 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
05/03/2020 (15:00) - Termini oficial de presentació de les propostes
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disponibilitat.
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