FDM Ayudas a la investigación 2021
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundació Domingo Martínez ha obert la convocatòria Ayudas a la
investigación año 2021.
OBJECTE
Finançar estudis relacionats amb la recerca biomèdica/salut i materials. En concret, aquest any, busquen projectes
en la temàtica:
Caracterització de biomarcadors tumorals relacionats amb les espècies reactives d'oxigen i la hipòxia.
DOTACIÓ ECONÒMICA
50.000€/any (inclòs Overhead)
DURADA
1 any, prorrogable a 2
CARACTERÍSTIQUES
Per a la seva avaluació es tindran en compte els següents criteris:
• Projecte:
o Originalitat i caràcter innovador.
o Rellevància i viabilitat dels objectius.
o Impacte en la societat: aplicabilitat i potencial de transferència.
• Investigador/a responsable del projecte:
o Categoria científica, experiència i impacte de la seva activitat.
• Equip de recerca:
o Categoria científica, capacitat i experiència en relació amb el projecte.
• Centre de recerca:
o Idoneïtat de les instal·lacions i qualitat del centre.
• Altres criteris que es consideraran:
o Contractació de personal.
o Ús/aplicació en el projecte de gasos tècnics.
o Adaptació del projecte proposat al tema de la convocatòria
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les persones interessades hauran de registrar-se com en l'apartat Contacte-Atenció a l'Investigador de la web FDM:
www.fundaciondm.org, i enviar la seva sol·licitud en arxiu digital a través de l'apartat Accés Privat.
DOCUMENTACIÓ
• Memòria del projecte
• Carta d'acceptació del centre
• CVA de tots els membres de l’equip
• Llistat de l'equip investigador i signat per tots i totes

CALENDARI
• 22/02/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 24/02/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 26/02/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 01/03/2021 - 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 vistar la pàgina web de la Fundació Domingo
Martínez.
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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