DKV Premios Medicina y Solidaridad
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la DKV ha obert la convocatòria de Premios Medicina y Solidaridad.
OBJECTE
Reconèixer a entitats, persones i empreses de l'àmbit de la salut que hagin demostrat la seva capacitat solidària en
l'àmbit de la salut i el benestar (edició especial Covid-19).
DOTACIÓ ECONÒMICA
10.000€ per modalitat (inclòs Overhead)
MODALITATS
• Premi Organització solidària: Premi per la implementació d'un projecte o una acció solidària realitzada per una
empresa o una organització sanitària amb l'objectiu de millorar la situació de la salut de pacients que han patit la
COVID-19, o l'impacte que ha tingut en els col·lectius professionals assistencials relacionats amb el tractament
d'aquesta malaltia. Serà necessari que aquest projecte o acció hagi comptat amb la involucració d'almenys una
persona del sector sanitari i amb una organització del tercer sector.
• Premi al Professional Sanitari Solidari: Premi per la realització d'un projecte solidari o acció de voluntariat amb
l'objectiu de millorar la situació provocada en la salut de la població per la COVID-19. Aquest premi va dirigit a
professionals o equips de professionals que pertanyin al sector sanitari.
• Premi a la Iniciativa en salut digital solidària: Premi per una iniciativa o projecte de e-salut o telemedicina amb un
marcat caràcter solidari, l'objectiu del qual hagi estat pal·liar els efectes que la COVID-19 ha causat en la població a
nivell de salut.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per la plataforma de DKV.
DOCUMENTACIÓ
• Memòria del projecte
• Carta de suport
• Documentació institucional
CALENDARI
• 07/05/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 10/05/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 13/05/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 14/05/2021 - 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 .
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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