BEQUES DANIEL BRAVO
PER A ESTADES CURTES A L'ESTRANGER
D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA
BASES CONVOCATÒRIA 2014

Objectiu

La Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu presenta la convocatòria 2014 de
les Beques Daniel Bravo amb l'objectiu de promoure el desenvolupament
de la investigació biomèdica a Catalunya. Es concediran dues beques
per a estades de tres a sis mesos en projectes punters de centres de
recerca nord-americans i europeus de prestigi, en les àrees següents:


Recerca cardiovascular pediàtrica (infants i adolescents)



Recerca cardiovascular (adults)

Beneficiaris i terminis
El personal investigador que tingui el títol de llicenciatura, grau o equivalent
o el títol de doctorat i que facin recerca en qualsevol àmbit a Catalunya.
L'investigador principal (mentor) del centre de recerca del sol·licitant haurà
d'explicar mitjançant una carta de recomanació les raons per les quals
s'aconsella la sol·licitud i com s'integra dins l'estratègia d'investigació del
centre.
Els centres d'acollida seran de lliure elecció per part dels sol·licitants, entre
els hospitals, les universitats i els instituts de recerca amb línies de recerca
punteres en les àrees escollides.
IMPORTANT: es requereix una carta de recomanació del centre
actual (mentor) i una carta de preacceptació del centre de
destinació per al projecte presentat.
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Terminis
La convocatòria està oberta del dia 15 de maig al 15 de juny de 2014.
La resolució es farà pública el dia 21 de juliol de 2014.
L'inici de l'estada a l'estranger objecte de la beca no podrà ser posterior al
15 de maig de 2015.

Dotació
Cada beca tindrà una dotació econòmica bruta de 3.000 euros mensuals,
més les despeses de desplaçament que hauran de ser aprovades per la
Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu.
Amb aquesta dotació, els investigadors becats sufragaran l'estada,
l'assegurança mèdica i la manutenció durant el període de la beca (entre
tres i sis mesos).
L'assignació econòmica s'abonarà en un compte bancari amb titularitat de
l'investigador becat de la següent manera:


El 50% a l'inici de l'estada.



El 25% a la meitat de l'estada, un cop presentat un informe a la
Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu en el qual s'expliqui l'evolució
del projecte i l'experiència al lloc de destí (màxim dues pàgines).
Vegeu més informació a l'apartat Seguiment de les beques d'aquestes
bases.



El 25% restant i les despeses de desplaçament al finalitzar l'estada,
prèvia presentació d'un certificat d'estada del centre receptor i un
informe final a la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu, que l’haurà
d'aprovar. La Fundació podrà, addicionalment, requerir que
l'investigador becat faci una presentació al seu Patronat un cop
conclosa l'estada a l'estranger.

Requisits dels investigadors sol·licitants
Poden beneficiar-se de les Beques Daniel Bravo d'estades curtes a
l'estranger per a investigació biomèdica, les persones que en la data de
presentació de les sol·licituds compleixin els següents requisits:
a) Estar en possessió d'un títol universitari.
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b) Formar part del personal docent o investigador de les universitats,
centres de recerca i fundacions hospitalàries del sistema català de
recerca.
c) Residir a Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
d) Conèixer l'idioma del país de destinació, així com domini alt de
l'anglès parlat i escrit.
e) Que no hagin rebut amb anterioritat cap Beca Daniel Bravo.
f) Complir els requisits i acceptar les condicions de les Beques Daniel
Bravo.

Selecció i comunicació
La Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu farà una primera selecció entre les
sol·licituds presentades i es descartaran les que no s'ajustin als requisits
establerts en base a la documentació aportada (per exemple, no incloure la
carta d'acceptació del centre de recerca receptor).
En aquesta convocatòria 2014, la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu ha
creat un grup d'avaluació amb especialistes aliens a la Fundació per garantir
una valoració justa i independent de les sol·licituds rebudes. S'avaluarà la
qualitat científica i la trajectòria del sol·licitant, del seu mentor i el centre
actual, i del projecte i la institució de destinació que esculli el sol·licitant.
La decisió del grup d'avaluació de la convocatòria de les Beques Daniel
Bravo 2014 serà inapel·lable i secreta. El procés de selecció finalitzarà com
a màxim dos mesos després de tancar el període de presentació de les
sol·licituds.
La decisió es comunicarà per correu electrònic als seus beneficiaris i,
posteriorment, es publicarà al web de la Fundació Privada Daniel BravoAndreu. Excepcionalment, i a proposta del grup d'avaluació, alguna o totes
les beques ofertes es podran declarar desertes.

Seguiment de les beques
Els investigadors becats hauran de presentar al final de la seva beca un
certificat d'estada i aprofitament del centre receptor i un informe on
s'expliquin les activitats de recerca portades a terme, possibles
publicacions, comunicacions a congressos, cursos realitzats, etc. a la
Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu.
En els articles publicats, comunicacions a congressos i altres resultats
científics de l'estada, l'investigador becat ha de fer constar de manera

www.fundaciodanielbravo.org

3

expressa el reconeixement de l'ajuda concedida per la Fundació Privada
Daniel Bravo-Andreu, així com enviar una còpia del treball o comunicació a
la mateixa.
La Fundació podrà, addicionalment, requerir que l'investigador becat faci
una presentació al seu Patronat un cop conclosa l'estada a l'estranger.

Absència de vincle contractual
La concessió i gaudi de la beca no constitueix, en cap cas, una relació
contractual, laboral o estatutària, ni implicacions ni cap compromís present
o futur amb la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu i les entitats on es
realitzi l'estada.

Formulari de sol·licitud
Per poder optar a les beques, els interessats han d'enviar el formulari de
sol·licitud disponible al web www.fundaciodanielbravo.org degudament
completat, la carta de recomanació del mentor i la carta d'acceptació del
centre
on
es
farà
l'estada,
al
correu
electrònic
beques@fundaciodanielbravo.org abans del dia 15 de juny de 2014.

Protecció de dades
D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, us informem que les dades personals que es rebin a
través dels formularis de sol·licitud s'incorporaran i seran tractades en els
fitxers de titularitat de la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu, amb la
finalitat de mantenir-vos informats, també per mitjans electrònics, sobre
qüestions relacionades amb la present beca i altres comunicacions futures
de la Fundació. En qualsevol moment, i sense efectes retroactius, es podrà
revocar el consentiment prestat, així com exercir els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal
mitjançant un correu electrònic a beques@fundaciodanielbravo.org o per
escrit a la Fundació Privada Daniel Bravo-Andreu, carrer Hereter, 17, de
Sant Just Desvern (acompanyant sempre una fotocòpia del DNI).
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