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CRIDA D’EXPRESSIONS D’INTERÈS
PER A UN PROJECTE DE RECERCA

BRN pretén promoure el desenvolupament de projectes de recerca en xarxa, adreçats a
malalties respiratòries prevalents i d’elevat impacte social en un marc de col·laboració publicoprivada. Amb l’objectiu de conèixer els interessos dels investigadors i de facilitar la presentació
de propostes, BRN ha considerat oportú obrir una convocatòria d’expressions d’interès, en
el marc del conveni de col·laboració signat amb la Fundació Ramón Pla Armengol.
Les propostes hauran de consistir en projectes de recerca multicèntrics, integrats per
investigadors de 3 o més centres dels representats a BRN i que tinguin com a objectiu
investigar una malaltia o problema de salut respiratòria rellevant.
A més a més del mèrit científic de la proposta es valorarà la seva vessant traslacional, tant
pel que fa al seu impacte sanitari i social, com per la seva aplicació industrial o comercial. En
aquest darrer cas es valorarà especialment la participació d’un soci privat membre de BRN.
Cada projecte podrà sol·licitar fins a un màxim de 70.000 €. Atesa la disponibilitat de
finançament per part de BRN, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Ramón Pla Armengol,
la convocatòria s’orienta preferentment a projectes que ja disposen de finançament competitiu
actiu superior a l’esmentada quantitat.
Els investigadors interessats s’han de dirigir a BRN a través del seu correu electrònic
info@brn.cat i se’ls farà arribar un formulari per a omplir. La data límit per la presentació de les
expressions d’interès és el 12 de juliol de 2013.
D’entre totes les expressions d’interès, el Patronat de BRN, a proposta del seu comitè científic,
triarà les que consideri més adients als seus fins fundacionals, que seran convidades a
presentar un projecte complert.
L’avaluació del projectes finalment presentats serà realitzada per experts internacionals
independents i el resultat de la convocatòria es farà públic en el Simpòsium BRN.
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