Data de la convocatòria: Gener de 2011
Data límit lliurament sol·licituds: 28 de febrer de 2011
Més informació: comunicacio@cem-cat.org
Telèfon: 932-746-202

BECA
CEM-Cat “Miquel Martí i Pol”
convocatòria pressupost2011

“Reconduïm-la a poc a poc, la vida, a poc a poc i amb molta confiança...”
Miquel Martí i Pol, 1981
Extret de ‘Solstici’ (Ara Mateix/Solstici/En pur silenci) a “L’àmbit de tots els àmbits”.

B ASES DE LA CONVOCATÒRIA
1. Sol.licitants
• Grups de recerca catalans novells dirigits per un/a professional
de ciències de la salut amb grau de llicenciat/da i, si escau,
especialització MIR en neurologia. Es valorarà que la llicenciatura
s’hagi obtingut a partir de l’1 de gener de 1998
2. Tipus de projectes
• Seran objecte de la beca els projectes de recerca clínica i/o
bàsica en neuroimmunologia, en especial aquells centrats en
l’esclerosi múltiple
• En la mesura del possible, el CEM-Cat donarà suport i
col·laboració als projectes que ho sol·licitin a excepció de recursos
econòmics, els quals són l’objecte d’aquesta convocatòria
• El CEM-Cat no obtindrà cap compensació econòmica en cas de
col·laboració. No obstant, si es fa ús de recursos que requereixin
pagaments econòmics, aquests hauran de provindre de la
dotació total concedida per a execució d’aquesta beca
• El jurat tindrà en compte, també, projectes que proposin treball
en xarxa amb altres centres en el context de Catalunya
3. Dotació i durada de la beca
• La durada de la beca és de 2 anys improrrogables
• La dotació total de la beca és de 40.000€ (inclosos possibles
percentatges institucionals de gestió i impostos aplicables)
• La primera anualitat serà de 20.000,-€ i la segona de 20.000,-€
presentant una memòria d’execució/evolució del projecte i una
memòria final en finalitzar el projecte
• La segona anualitat es considerarà aprovada segons criteri del
director del CEM-Cat o professional del centre en qui aquest
delegui
• Els conceptes que cobrirà la beca són personal i/o execució/
fungible i viatges per assistència a un congrés nacional o
internacional fins a un màxim de 1.000,-€ per anualitat en aquest
darrer concepte
4. Documentació que cal aportar
• Currículum vitae (màxim 10 fulls DIN-A4 per una cara) que
contingui totes les dades de contacte tant del representant del
grup com de la persona sol·licitant de la beca si és diferent
• Projecte de recerca: Introducció, motiu, objectius, pressupost.
Es lliurarà 1 còpia en català i, resums en castellà i en anglès
• Carta d’acceptació del projecte signada pel responsable
institucional del centre on s’ha de dur a terme (*)
• Aprovació pel Comitè d’Ètica apropiat del centre on s’ha de dur
a terme el projecte (*)
(*) En cas de no disposar d’aquests documents a la data límit
de lliurament, es podran presentar en el moment de la concesió

5. Jurat
• El jurat de l’edició 2011 estarà format pel director del CEM-Cat,
el director de l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron i per un investigador, del nostre país o de l’estranger,
de reconegut prestigi internacional
• No hi haurà quòrum si a les deliberacions no hi participen tots
els membres del jurat
F I N A N Ç A M E N T F R U I T D E L A C A M PA N YA
“UNA POMA PER LA VIDA” DE LA

FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE
I CONDIS SUPERMERCATS

6. Adjudicació
• El jurat adjudicarà, per majoria absoluta, la beca a un sol grup
que consideri que ha presentat el projecte amb més viabilitat
i de més alt nivell científic. Així mateix, si és possible, el jurat
sel·leccionarà 2 projectes de reserva per ordre de puntuació
obtinguda
• La beca pot quedar deserta en el cas que el jurat arribi a l’acord
unànime que no hi ha cap projecte entre els presentats amb
prou mèrit per ser premiat o en el cas de no presentar-se cap
projecte
• En aquest cas, les dotacions econòmiques no seran acumulables
d’una convocatòria a l’altra
• La decisió del jurat serà final i inapel·lable
7. Comunicació
• La resolució del jurat es comunicarà en un acte específic. Els
resultats es faran públics passats un màxim de 10 dies de la data
límit de lliurament de les sol·licituds
• Els projectes sel·leccionats en reserva. i que no obtinguin la beca,
no seran tinguts en compte automàticament en les convocatòries
posteriors, havent-s’hi de presentar novament. La documentació
rebuda serà destruïda en atorgar-se el projecte guanyador
• La resolució es publicarà al taulell d’anuncis del CEM-Cat i a les
pàgines web del CEM-Cat (http://www.cem-cat.org) i de la FEM
(http://www.fem.es)
• Els interessats seran convocats a l’acte de lliurament per e-mail.
Tanmateix, en as que resulti impossible, no caldrà ser present a
l’acte per tal de rebre el premi, podrà assistir un/a representant
autoritzat/da per escrit prèviament
8. Publicacions i patents
• Caldrà fer referència a la beca, amb el text “Projecte finançat per
la Beca CEM-Cat 2011”, en totes les comunicacions i resultats
que s’obtinguin o resultin del projecte premiat
• Així mateix, les possibles patents resultants del projecte de
recerca hauran de contemplar que els treballs de recerca es
varen realitzar amb finançament provinent del “Centre d’Esclerosi
Múltiple de Catalunya/Beca CEM-Cat2011”
9. Termini de lliurament de les sol.licituds
• Fins a les 12 de la nit del 28 de febrer de 2011
10. Forma i lloc de presentació de les sol.licituds
• Per e-mail a l’adreça: recerca@cem-cat.or g
• A més de l’enviament per e-mail (opcionalment i no en substitució
d’aquest) dins del termini marcat es pot fer arribar còpia en paper
de la documentació de la beca a l’adreça postal:
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Ref.: Beca CEM-Cat “Miquel Martí i Pol”
Edifici antiga Escola d’Infermeria, planta 2
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Pg. Vall d’Hebron, 119-129
08035 Barcelona

Nota: no s’acceptaran sol.licituds en paper que no s’hagin rebut
prèviament per e-mail

