AJUT “E-HEALTH COMG” PER A UN PROJECTE DE RECERCA I
INNOVACIÓ EN TECNOLOGIES DE LA SALUT DEL COL·LEGI OFICIAL DE
METGES DE GIRONA, LA FUNDACIÓ PASCUAL I PRATS I EL CAMPUS
SALUT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
Convocatòria: El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG), la Fundació Pascual i
Prats i el Campus Salut de la Universitat de Girona convoquen un Ajut per un Projecte
de Recerca i Innovació en Tecnologies de la Salut. Atès que la implantació de les TIC en
salut es visualitza com un dels elements més transformadors del model assistencial de
salut i social, l’ajut es destina a projectes de recerca i innovació que donin com a resultat
solucions tecnològiques que contribueixen a millorar la salut i la qualitat de vida de les
persones, que dotin als professionals sanitaris d’eines i mecanismes que contribueixin a
la millora de l’assistència sanitària i que millorin la sostenibilitat del sistema sanitari.
Condicions per optar a l’ajut: Els projectes han de potenciar treballs transversals i
multidisciplinaris que agrupin un grup clínic de qualsevol institució assistencial de les
comarques gironines i un grup de recerca de la Universitat de Girona. Almenys un
Investigador Principal del projecte ha d’estar col·legiat al COMG. Els projectes podran
disposar de més d’un investigador principal, sempre que pertanyin a institucions
diferents.
En cas de que el projecte formi part d’un altre projecte més ampli, aquest s’ha de trobar
en fases inicials i es finançaran tan sols noves actuacions. El projecte de recerca haurà de
realitzar-se en un termini màxim de dos anys des de la seva concessió.
Dotació: El màxim de finançament que pot rebre el projecte és de 12.000 €. La dotació
es farà efectiva en dos lliuraments: un 70% en la concessió de l’ajut i l’altre 30% al
lliurament del resultat de la recerca i de la seva memòria econòmica. Si passats 2 anys no
es presenta la finalització del treball no es cobrarà la segona part de l’ajut i es reclamarà
la primera.
S’ha de fer constar si el projecte forma part d’un altre projecte més ampli. En aquest cas,
s’especificarà el finançament total i a què es destinaria la dotació econòmica de l’ajut en
cas d’obtenir-lo.
Despeses susceptibles de ser finançades: El finançament rebut es pot destinar a
les despeses següents:
- Despeses de funcionament: material fungible i despeses de material no
inventariable i també subcontractacions de tasques, anàlisis, estudis i informes
externs i altres tasques necessàries per al desenvolupament del projecte
(inscripcions a seminaris, viatges, dietes, etc.).
- Adquisició d'equips: material inventariable.

-

-

Despeses generals (overheads) per la Fundació Pascual i Prats gestora del
projecte. El percentatge de despeses (overheads) respecte del total pressupostat
serà del 5%
Altres despeses relacionades amb el projecte i que compleixen amb les directrius
del procediment establert a la Fundació Pascual i Prats. Les despeses s’hauran de
justificar mitjançant factura a nom de la Fundació Pascual i Prats.

Documentació: Cal omplir el formulari de sol·licitud segons model i adjuntar els
següents documents:
A. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant de l’ajut (Investigador principal, que
ha de ser col·legiat al COMG).
B. Curriculum vitae actualitzat de tots els participants (extensió màxima de 2
pàgines per CV)
C. Certificat del responsable del Centre o institució on s’hagi de realitzar el treball,
avalant la capacitat del candidat i alhora, fent-hi constar l’acceptació de la recerca
així com les possibilitats tècniques de la seva realització.
D. Aprovació del Comitè d’Ètica d’Investigació Científica si pertoca.
Presentació i termini: Les sol·licituds es presenten per correu electrònic a l’adreça
ehealthcomg@comg.cat, del 10 de febrer al 10 de març de 2020, ambdós inclosos.
Jurat: El jurat estarà constituït per 1 coordinador, membre de la Junta de Govern del
COMG, i altres 4 membres proposats per aquesta junta o pel Campus Salut. Els membres
del Jurat no estaran relacionats amb cap dels projectes presentats, ni poden presentar
cap projecte. No es farà divulgació dels noms dels membres del jurat per preservar la
seva independència, fins a la data de lliurament de l’ajut.
L’avaluació del projecte es realitzarà segons els criteris de valoració indicats en aquestes
bases. El jurat emetrà el seu veredicte del 17 de març al 13 de maig.
Si el jurat creu que cap de les propostes presentades reuneix els mèrits necessaris, la
convocatòria pot quedar deserta.
Criteris de valoració: s’aplicaran els criteris i barems d’avaluació i de puntuació
següents, amb una puntuació global màxima de 100 punts:
- Equip investigador i multidisiplinarietat. Es valorarà positivament que es
presentin grups emergents i investigadors amb trajectòria breu (màxim 15 punts)
- Rellevància, impacte dels resultats a la societat (màxim 15 punts)
- Innovació, diferenciació i originalitat (màxim 15 punts)
- Metodologia i pla de treball (màxim 20 punts)
- Aplicabilitat, utilitat pràctica dels resultats (màxim 20 punts)
- Possibilitats d’explotació industrial o comercial (màxim 15 punts)

Presentació dels resultats: L’autor o autors lliuraran una ressenya del treball al
COMG i al Campus Salut, posterior a la publicació del treball. Un cop finalitzat el treball
de recerca, el COMG o el Campus Salut podran requerir participació de l’autor o autors
en un acte públic de presentació dels resultats.
La propietat intel·lectual, tant del treball com dels resultats assolits, pertany a l’autor o
autors. Caldrà fer constar la subvenció del COMG, la Fundació Pascual i Prats i el Campus
Salut en tots els documents, publicacions o difusions que s’efectuïn del treball. L’autor o
autors hauran de lliurar gratuïtament un mínim de dos exemplars de qualsevol
publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

