Programa CRIS Post-Doc
Benvolgudes i benvolguts,
Ens plau comunicar-vos que la Fundació CRIS obrirà en breu la convocatòria Programa CRIS en les tres modalitats
d’enguany: Excel·lència, Talent Post-Doc i Talent Clínic.
Les tres tenen l’objectiu de curar els diferents tipus de càncer a través de la recerca científica. Donant suport a
projectes de recerca de màxima qualitat, identificant investigadors de prestigi perquè lideressin projectes estratègics
en institucions de recerca espanyoles. Tot això amb l'objectiu clar d'accelerar el pas dels resultats de laboratori a la
seva aplicació clínica. Oferint, també, la possibilitat d’intensificar el treball d’aquell personal investigador clínic.
Dotació econòmica:
Post-Doc: 400.000 €
Durada: 5 anys
Presentació de sol·licituds: registrar-se a l’aplicatiu que obrirà el pròxim 1 d’abril de 2020 a la web
https://criscancer.org/es/. Omplir els Formulari administratiu i Formulari del projecte i, posteriorment, adjuntar la
documentació sol·licitada.
Documentació:
Memòria del projecte
CV
Títol del doctorat
Carta d’acceptació del centre
Carta del mentor
Declaració qüestions ètiques
Assoliments
Trajectòria científica
Calendari:
Mostra d’interès des del Formulari web: 17 d’abril de 2020
Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs: 27 d’abril de 2020
Termini Intern per enviar la sol·licitud: 29 d’abril de 2020
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.
Termini Oficial: 30 d’abril de 2020*
*El termini oficial es pot veure afectat per la situació global que estem vivint
Per més informació podeu consultar la pàgina web de la Fundación CRIS i us adjuntem tota la documentació relativa
a les convocatòries.
Preguem que feu difusió entre el personal investigador dels vostres grups.
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició total per qualsevol dubte a l’hora
de preparar les vostres sol·licituds.
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