SCMIMC convocatòries 2021
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)
ha obert les convocatòries del 2021.
OBJECTE
Finançar projectes i contractes de recerca, relacionats amb les malalties infeccioses i la microbiologia clínica.
REQUISITS
• Ser soci/a de la SCMIMC amb un mínim d'un any d’antiguitat i estar al corrent del pagament de les quotes.
CONVOCATÒRIES
Beca Agustí Pumarola 2021
Dotació: 29.500€
Beca SCMIMC- ViiV Convocatòria 2021
Dotació: 18.000€
Premi Dr. Josep Barrio a la millor publicació
Dotació: 2 de 1.000€
PREMI SANOFI-PASTEUR AL MILLOR PÒSTER SOBRE VACUNACIÓ DE LES XXX JORNADES DE LA DE LA
SOCIETAT CATALANA DE MALALTIES INFECCIOSES I MICROBIOLOGIA CLÍNICA
Dotació: 500,00€
PREMI SANOFI-PASTEUR A LA MILLOR INICIATIVA EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LES MALALTIES
INFECCIOSES AMB VACUNACIÓ
Dotació: 2.500€
PREMI SANOFI-PASTEUR A LA MILLOR PUBLICACIÓ EN L’ÀMBIT DE LA PREVENCIÓ DE LES MALALTIES
INFECCIOSES AMB VACUNACIÓ
Dotació: 1.000€
Premi Dr. Gabriel Rufí a la millor Tesi Doctoral
Dotació: 2 de 1.000€
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
A través de la pàgina web de la SCMIMC, on podreu trobar tota la informació relativa a cada modalitat.
DOCUMENTACIÓ
• Sol·licitud
• Memòria del projecte
• Currículum abreujat de la persona sol·licitant
CALENDARI
• 23/08/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 25/08/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 30/08/2021 - Termini intern presentació sol·licitud

• 31/08/2021 - 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 visitar la pàgina web de la Societat Catalana de
Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC)
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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