XXIV Premi Àmbit Infància de la Fundació Agrupació
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la Fundació Agrupació ha obert la convocatòria de projectes Premi Àmbit de la
Infància 2021.
OBJECTE
Finançar projectes de recerca sobre prevenció, diagnòstic i tractament de les malalties i accidents en l'àmbit de la
infància.
DOTACIÓ ECONÒMICA
12.000€ (inclòs Overhead)
DURADA
1 any
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Les sol·licituds s'hauran d'enviar físicament per correu postal a la secretaria de la Fundació Agrupació, Carretera de
Rubí, 72-74 Edifici Horizon – 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona).
DOCUMENTACIÓ
• Sol·licitud de presentació al premi (adjunt)
• Resum/síntesi del projecte (màx, 6 pàgines)
• Memòria del projecte on hi ha de constar:
o Temàtica tractada
o Objectius
o Organització per dur a terme l'acció proposada
o Pla de treball i calendari
o Pressupost
o CV de totes les persones investigadores (2 folis en total)
Cal lliurar de tota la documentació 1 original i 4 còpies.
CALENDARI
• 20/09/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 23/09/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 29/09/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 30/09/2021 - 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 Agrupació.
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,

Unitat de Projectes de Recerca Competitiva
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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