II Ayuda de Investigación en Cáncer FERO-ASEICA
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundación de Investigación Oncológica FERO i l'Asociación Española de
Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) han obert la II Ayuda de Investigación en Cáncer FERO-ASEICA.
OBJECTE
Concedir 1 ajut per impulsar una línia de recerca altament innovadora i disruptiva en càncer, dirigida per una
persona investigadora independent en vies de consolidació.
DOTACIÓ ECONÒMICA
80.000 €
DURADA
2 anys
REQUISITS PERSONA IP
• No existeixen restriccions de nacionalitat.
• Ser sòcia d'ASEICA i estar al corrent del pagament de quotes.
• Haver obtingut el títol de Doctor/a en data posterior a 1 de gener de 2006.
• Dirigir un programa/grup/equip de recerca emergent de forma plenament autònoma. La convocatòria entén per
grup emergent aquell que està dirigit per una persona investigadora jove que ha iniciat la seva línea de recerca
independentment en els darrers 3 anys i que tingui un contracte tipus Miguel Servet, Ramón y Cajal, Juan Rodés,
etc.
• Alternativament, podrà ser una persona IP jove amb un contracte estable que hagi aconseguit finançament
competitiu nacional o internacional (Plan Nacional, FIS, etc.) per un projecte d'I+D+i durant els darrers 3 anys.
• Disposar d'un laboratori propi amb infraestructura i recursos.
• No haver gaudit prèviament d'un ajut concedit per FERO.
• Una persona només pot presentar una proposta a la convocatòria.
CARACTERÍSTIQUES PROJECTES
• Objectius de frontera directament relacionats amb la recerca en oncologia preclínica o clínica.
• Capacitat de traslació a l'àmbit biomèdic, empresarial o hospitalari.
• Projecte original en el seu àmbit científic.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
La sol·licitud es farà en 2 fases independents i necessàriament serà en anglès.
• 1a fase: les persones candidates hauran de presentar una proposta breu de 4 pàgines amb un esquema de la
proposta i la seva trajectoria investigadora.
• 2a fase: les propostes seleccionades hauran de presentar una memòria completa segons model normalitzat.
Totes les sol·licitud es presentaran a través del formulari online facilitat per FERO i ASEICA.
DOCUMENTACIÓ
• Sol·licitud, seguint el model normalitzat adjunt.

• CVA abreujat on constin:
o Trajectòria professional (màx. 2 pàgines)
o Projectes de recerca previs, vigents i sol·licitats (darrers 5 anys)
o Trajectòria dels darrers 10 anys (màx. 2 pàgines amb informació sobre: publicacions, revisions, patents, assajos
clínics, conferències internacionals...)
o S'allargaran 18 mesos per fill/a en cas de maternitat/paternitat.
• Acreditació de la data d'inici de contracte com a investigadora principal.
• Títol i data d'obtenció del doctorat.
CALENDARI 1ª FASE
• 28/05/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 01/06/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 04/06/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 07/06/2021 - Termini oficial de la 1ª fase
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 el lloc web d'ASEICA.
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.
Cordialment,
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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