XXIII BECA D’INVESTIGACIÓ D’OSONA
Promoguda per
L’AGRUPACIÓ DE CIÈNCIES MÈDIQUES d’OSONA (ACMO) i la FUNDACIÓ
ACADÈMICA de CIÈNCIES MÈDIQUES i de la SALUT de CATALUNYA i de
BALEARS (FACMSCB)

L'Agrupació de Ciències Mèdiques d'Osona i la Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques
i de la Salut de Catalunya i de Balears; interessades a promoure el desenvolupament de Programes
d’Investigació a la comarca d’Osona, convoquen la

XXIIIª BECA D’INVESTIGACIÓ D’OSONA,
d’acord amb les següents

BASES:
Es concursarà mitjançant projectes sobre un tema lliure en l’àmbit de la salut, per al seu
posterior desenvolupament.
A l’hora de la seva valoració, es donarà rellevància a:
1. Caràcter prospectiu del projecte.
2. Equip investigador multidisciplinari.
3. Treballs de col·laboració entre àrees dels diferents àmbits: Primària, Hospitalària i
Socio-Sanitària.
4. Àmbit de realització del treball: imprescindible que es desenvolupi a la Comarca
d'Osona, ja sigui totalment o parcial.


Concursants: Podran optar al premi tots els professionals que estiguin associats a qualsevol
de les entitats convocants; i que hi tinguin, com a mínim, un any d'antiguitat. És requisit que
la majoria d’investigadors desenvolupin la seva tasca professional a la comarca d’Osona. No
s’admetran projectes individuals. S’exigeix la participació d’un mínim de tres signants per a
cada treball, i la condició d'associat és necessària per a tots i cadascun d’ells.



Dotació: El premi té una dotació de 4.000 Euros, que hi posen, a parts iguales, les dues entitats
convocants, i en el supòsit que un any la beca sigui declarada deserta, el seu import no
s’acumularà a la convocatòria de l’any següent. Aquest import, destinat al finançament del
projecte, s’ingressarà a la FORES (Fundació Osona per a la Recerca i Educació Sanitària), a
nom de l’equip investigador. Se’n lliurarà el 50% a la concessió de la beca, i el 50% restant en
lliurar la memòria final del projecte, amb la seva avaluació i les conclusions pertinents, cosa
que s’haurà de fer en un termini màxim de dotze mesos a partir de la data del primer pagament.
Aquest segon pagament queda condicionat a que el desenvolupament i les conclusions
finals del treball, de les quals se’n haurà de presentar un informe per escrit, s’adeqüin i siguin
concordants amb el projecte inicial.
Es lliurarà, als guanyadors, un Diploma Acreditatiu.



Presentació: Els projectes es presentaran fets amb ordinador, amb lletra tipus Arial 12, a doble
espai, per una sola cara, en format DIN-A4, i amb una extensió màxima de 20 pàgines,
correlativament numerades. Hi hauran de constar, obligatòriament, els següents apartats:
1. Justificació i estat actual del tema.
2. Objectius.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Metodologia.
Pla d’activitats.
Calendari de treball.
Aplicabilitat dels resultats.
Recursos disponibles.
Previsió de despeses.
Bibliografia.
Pseudònim de l'equip investigador.
Nom del treball

Si el projecte té concedit algun tipus d'ajuda o de finançament, caldrà indicar-ne la
procedència i el import. A més, si el projecte presentat forma part d'un altre de més extens,
caldrà adjuntar, també, el pressupost general d'aquest últim, i indicar també el finançament que
hagi obtingut.
En sobre a banda, tancat, al davant del qual hi figurarà, només, la inscripció XXIIIª BECA
D'INVESTIGACIÓ D'OSONA, i el pseudònim de l'equip investigador, s'hi haurà d'incloure un
breu currículum d'aquest equip, en el qual hauran de constar, obligatòriament i com a mínim,
les dades següents de cada membre:






Cognoms i noms.
Número del DNI
Titulació acadèmica.
Nom de la societat, de les que donen dret a participar en la convocatòria, a la qual
pertany.
Lloc de treball a Osona, i percentatge de dedicació en aquest lloc de treball.

En cas de projectes que, per al seu desenvolupament, calgui l'aprovació del Comitè Ètic
d'Investigació Clínica (CEIC), no s'abonarà als seus autors cap quantitat a compte del premi,
fins que s'obtingui l'autorització de l'esmentat comitè.


Desenvolupament: El projecte, per al qual se haurà d'especificar una data d'inici, es
desenvoluparà en un màxim de dotze mesos. No obstant això, quedarà a criteri dels membres
del Jurat la possible ampliació d'aquest termini en els casos que les característiques pròpies del
projecte ho justifiquin.
Un cop finalitzat el projecte, per a la seva posterior difusió oral i/o escrita, els autors hauran
de fer constar que ha estat becat per l’ACMO i la FACMSCB.



Jurat: Els membres del Jurat seran designats, conjuntament, per les Juntes Directives de
l’ACMO i la FACMSCB, fent-se públics els seus noms amb la deguda antelació. La beca es
podrà declarar deserta a criteri del Jurat, i la seva decisió serà inapel·lable.
Els membres del Jurat no poden optar a la beca.



Termini de lliurament: Els projectes s’hauran lliurar a la seu de l’ACMO (c/. del Pare Coll, 12,
baixos, esquerra, de Vic), com a més tard a les dues del migdia del dia 23 de juliol de 2022.
També es podrà lliurar el treball a traves del nostre correu electrònic
( acmo.osona@gmail.com).

El fet de concursar en la XXIIIª Beca d’Investigació d’Osona suposa la total acceptació
d’aquestes bases per part de tots els participants.

VIC, a 12 de Novembre de 2021
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