En compliment de la voluntat del testamentari, senyor Mario Sàlvia i Ferret, de destinar a projectes de recerca mèdica els rèdits
anuals del capital llegat a l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2008, l’Institut d’Estudis Catalans obre aquesta convocatòria

IEC. Ajuts Mario Sàlvia i Ferret
per a promoure la recerca en biomedicina i estil de vida



Inici del període de l’ajut: 23 d’abril de 2014
Més informació: seccb@iec.cat

Objecte
Atorgar ajuts a projectes de recerca biomèdica en l’àmbit de la salut i l’estil de vida relacionats amb la
dieta, la pràctica d’exercici físic o el consum de substàncies tòxiques.
Les propostes han de ser projectes originals que no hagin rebut finançament de l’Institut d’Estudis
Catalans.

Sol·licitants
Es poden beneficiar de l’ajut els equips de recerca dels centres de recerca públics i privats de
Catalunya sense ànim de lucre que tinguin llur seu en l’àmbit d’actuació de l’Institut d’Estudis
Catalans.
L’equip de recerca ha d’incloure, com a mínim, un doctor/a que assumeixi la responsabilitat del
projecte i que estigui vinculat/ada a l’Institut d’Estudis Catalans.

Avaluació i seguiment
a) Els projectes de recerca seran adscrits a la Secció de Ciències Biològiques de l’IEC.
b) La Comissió d’Adjudicació estarà formada pels membres següents:
— el president/a de la Secció de Ciències Biològiques o la persona en qui delegui;
— el president/a de la Secció de Ciències i Tecnologia o la persona en qui delegui;
— un membre de la Secció de Ciències Biològiques, proposat per aquesta Secció;
— la persona titular de la Secretaria Científica de l’IEC.
c) Els resultats de la recerca se sotmetran a la Comissió Avaluadora, formada pel president/a de la
Secció de Ciències Biològiques o la persona en qui delegui, pel president/a de la Secció de
Ciències i Tecnologia o la persona en qui delegui, i per un membre de la Secció de Ciències
Biològiques.
d) L’informe periòdic d’avaluació es lliurarà a la Secretaria Científica de l’IEC, que el portarà a la
consideració de la Comissió d’Investigació de l’IEC.

Durada
Els projectes s’han de posar en marxa en el període d’un any, comptador a partir del 23 d’abril,
data en què s’haurà d’haver presentat el document d’acceptació, i tenen una durada de tres anys.
No s’accepten ampliacions del termini d’execució del projecte sense una justificació prèvia, que ha de
ser acceptada per la Comissió Avaluadora. En el cas que se sol·liciti l’ampliació, la sol·licitud s’ha de
presentar abans que finalitzi el període inicial d’execució.

Import
L’import màxim de l’ajut és de 36.000 (trenta-sis mil) euros, que es distribueixen en tres
anualitats de 12.000 (dotze mil) euros cadascuna.
D’aquesta quantitat, un 10 % es pot destinar a adquisició de material i un altre 10 % a despeses de
viatges per a assistència a congressos relacionats amb l’activitat de projecte; la resta de l’import és
per a la contractació de personal de recerca. No s’hi poden aplicar costos indirectes.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds és de cinquanta dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el web de l’IEC (4 de març de 2014).

Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i en format de paper al registre de l’Institut
d’Estudis Catalans (a nom de «Secció de Ciències Biològiques. Institut d’Estudis Catalans. Carrer del
Carme, 47. 08001 Barcelona», o a les delegacions de l’IEC). Les sol·licituds es poden presentar
també a les oficines de Correus, datades, segellades i certificades degudament.
L’imprès de sol·licitud i les bases es poden obtenir al lloc web de l’IEC (http://www.iec.cat).

Resolució
El termini legal màxim per a resoldre aquesta convocatòria és de tres mesos, a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut el termini sense cap resolució expressa, s’ha
d’entendre desestimat l’ajut sol·licitat.

IEC. Ajuts Mario Sàlvia i Ferret
per a incentivar la recerca en biomedicina i estil de vida
IMPRÈS DE SOL·LICITUD

PART A

Títol del projecte:

Resum (2.000 caràcters com a màxim):

Investigador principal:

Centre de recerca:

Investigadors col·laboradors:

Pressupost:
Concepte

Primera anualitat
(€)

Segona anualitat
(€)

Material
Personal
Serveis
Congressos
Total (€)

Signatura de l’investigador/a principal, data i segell

PART B (15.000 caràcters com a màxim)

Tercera anualitat
(€)

Total
(€)

1. Antecedents
2. Hipòtesi i objectius
3. Metodologia
4. Pla de treball
5. Impacte esperat

