CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE RECERCA MARATÓ 2017 MALALTIES INFECCIOSES
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Qualsevol investigador pot presentar un projecte?
•
•
•

Només els que estiguin en possessió del títol de doctor.
Els que treballin en centres públics o entitats sense ànim de lucre.
Els que, en el moment de presentar la proposta de projecte a la present convocatòria,
no en tinguin cap en actiu.

2. Quins projectes es consideren actius?
Un projecte està en actiu:
• Fins que s’ha aprovat la memòria final científica i econòmica.
• Fins la celebració del Simposi de La Marató de TV3 corresponent.

3. Qui és un investigador principal ?
S’entén com a Investigador Principal: l’investigador que lidera un projecte unitari o els
investigadors que lideren els subprojectes en projectes coordinats.

4. En els projectes coordinats, qui és un investigador principal coordinador?
•
•

L'Investigador Principal Coordinador, serà el responsable i coordinador dels
subprojectes.
Ha de presentar el seu subprojecte juntament amb els dels altres investigadors
principals, i fer-ho arribar, en paper, en un únic enviament, a la Fundació.

5. Quantes vegades es pot presentar un mateix investigador en la convocatòria?
•
•
•

IP 1 PROJECTE: Un investigador es pot presentar com a Investigador Principal en un sol
projecte.
IP 1 PROJECTE + MEMBRE EQUIP RECERCA: Un investigador es pot presentar com a
Investigador Principal en un sol projecte, i com a membre de l’equip de recerca d’un
altre projecte.
MEMBRE EQUIP RECERCA EN 1 O 2 PROJECTES: Un investigador pot formar part d’un o
dos equips de recerca de projectes.

EN TOTAL, NOMÉS POT PARTICIPAR EN DOS PROJECTES DE LA CONVOCATÒRIA, COM A
MÀXIM.

6. Un investigador que ja està treballant en un projecte actiu de la Fundació, pot
presentar projecte ?
•
•
•

Si és l’investigador principal d’un projecte o subprojecte actiu, pot presentar-se com a
membre de l’equip de recerca d’un altre projecte.
Si és membre de l’equip de recerca d’un projecte actiu, pot presentar-se com a
investigador principal d’un projecte o com a membre de l’equip de recerca d’un
projecte.
Si ja participa en dos projectes actius, NO pot presentar-se en cap projecte d’aquesta
convocatòria.

7. Projectes coordinats, requisits que han de complir els investigadors principals dels
subprojectes:
•
•

Tots els investigadors principals de subprojectes han de tenir el títol de doctor.
Les 5 publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de: MALALTIES
INFECCIOSES, és obligatori que les tingui l’investigador principal coordinador.

8. Projectes coordinats, apartat 3.2 dels formularis en línia:
Cadascun dels subprojectes ha de complimentar aquest apartat i aportar tota la documentació
que es requereix.
En el cas de projectes coordinats, s’ha de justificar detalladament aquesta relació: punt 8 i 8.1
dels formularis

9. Com s’ha de presentar el projecte?
•
•

digitalment: complet i seguint les instruccions de cada pàgina dels formularis
i en paper: 1 original i 1 còpia completa
La versió en paper s’haurà de presentar seguint la paginació dels formularis, sense
alterar-ne l’ordre.

Una vegada enviat el projecte digitalment, s’ha d’imprimir, firmar i presentar, incloenthi els documents adjunts, amb original i còpia, a la Fundació La Marató de TV3, c/
Gaspar Fàbregas, 81, Edifici Il·lumina, 08950 Esplugues de Llobregat.

Els apartats de la sol·licitud que han d’estar firmats i amb segell del centre són:
- Caràtula/es
- Acceptació/ons de bases
- Vistiplau de la comissió de recerca del centre/s
- Vistiplau del comitè/s ètic/s o d’experimentació animal
- Declaració/ons de compromís de bona pràctica científica
- Llista/es dels investigadors del projecte
- Declaració 1
- Declaració 2
- Declaració de “titularitat real”
- Bases: http://www.ccma.cat/tv3/marato/recerca/ajuts/
10. Com s’han de fer arribar els projectes coordinats?
•

Digitalment està preparat perquè el coordinador enviï el projecte global, inclosos tots
els subprojectes.

•

La versió en paper (original i còpia) s’ha de fer arribar a la Fundació.

•

En projectes coordinats: s’han d’enviar en una sola tramesa, el projecte global i tots
els subprojectes amb les signatures i segells corresponents.

11. En els projectes coordinats, els diners els administra el coordinador?
No, cada subprojecte ha de presentar el seu pressupost i gestionar-lo.

12. I si encara no tenim els permisos dels comitès signats?
Fer-ho constar en el lloc indicat, presentant un certificat del centre conforme s’ha realitzat la
petició i està pendent de resolució. Abans del 13 de juliol, aquests documents, hauran de ser
lliurats a la Fundació.

13. I si no necessitem els permisos dels comitès?
Fer-ho constar en el lloc indicat, presentant un certificat del centre

14. El projecte en paper s’ha de portar personalment?
No, es pot enviar per missatger o correu postal, sempre dins del termini.
S’acceptaran per correu certificat sempre que estiguin franquejats dins del termini.

15. En quin idioma s’han de presentar els projectes?
Els projectes s’han de presentar en anglès, amb el títol i un resum estructurat en català.

16. Identificació del centre, per què s’ha de presentar tota aquesta documentació?
La justificació per demanar aquesta documentació, està en la necessitat d’acreditar la
capacitat, competència i solvència de les persones i entitats que participin en la convocatòria,
conforme a les normes i disposicions reguladores de l’aptitud en matèria de contractació amb
entitats de naturalesa pública i donar compliment a les obligacions previstes a la Llei 10/2010,
de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig del capitals i finançament de terrorisme, i la
normativa que la desenvolupa.
_________________________________

Més aclariments, als telèfons de la Fundació:
93 444 48 34 Anna Monsó
93 444 48 44 Àngels Farré
93 444 48 97 Mònica Codina
En cas de problemes tècnics, al telèfon DISGRAFIC
972 107 677

Lliurament de projectes fins al dia 12 de març (14.00)
FUNDACIÓ LA MARATÓ DE TV3
Carrer de Gaspar Fàbregas, 81, 2a pl. Edifici Il·lumina
08950 Esplugues de Llobregat

