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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES DE RECERCA QUE 

PLANTEGIN ABORDAR EL PROBLEMA SANITARI 
“ELS REINGRESSOS EN LA MPOC” 

 
 

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 publico-
privada. Amb l’objectiu de conèixer els interessos dels investigadors, BRN va realitzar el passat 
mes de juny una convocatòria d’expressions d’interès, en la qual es van rebre un total de 
nou propostes que comptaven amb la implicació de més de 40 grups de recerca. 

El comitè científic de BRN, un cop analitzat el contingut de les diferents propostes, i tenint en 
compte les premisses establertes en la convocatòria, ha decidit establir com a línia temàtica 
principal per a la convocatòria de projectes 2013: els reingressos en la MPOC. 

La Fundació BRN obre una convocatòria competitiva per tal de seleccionar un màxim de 2 
projectes beneficiaris de l’ajut disponible, amb imports no necessàriament idèntics. Les bases 
establertes en la convocatòria són les següents: 

1.- OBJECTE. L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la recerca en xarxa a Barcelona 
en el camp de la salut respiratòria i concedir un ajut econòmic a un o més projectes centrats en 
abordar el problema sanitari de “Els reingressos en la MPOC”. 

2.- TERMINI. La data límit de presentació de propostes és el dia 1 de desembre de 2013. 

3.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS. La presentació de sol·licituds es farà a través de 
l’adreça electrònica de la Fundació BRN info@brn.cat segons el format definit (veure document 
adjunt). Les propostes de projectes hauran d’ésser presentades en anglès. Cada sol·licitud ha 
d’identificar un investigador principal del projecte (IP) que és qui serà l’interlocutor amb BRN i 
que serà l’encarregat, en cas de ser seleccionat beneficiari de l’ajut, de rebre i gestionar l’import 
total de l’ajut concedit. Per tal de facilitar la col·laboració entre els diferents centres, BRN 
recomana que no es presentin projectes similars liderats per diferents centres, sinó que, en 
aquests casos, es faci un esforç per tal de construir un projecte conjunt.  

4.- AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES REBUDES. El procés d’avaluació de les diferents 
propostes rebudes serà gestionat per l’AQuAS i dut a terme per revisors internacionals en base 
als següents criteris: 

A. Excel·lència científica Fins a 50 punts 

Es valorarà la qualitat científica dels projectes presentats.  

  

B. Objectius estratègics BRN Fins a 50 punts 

B.1 Cooperació (es valorarà el nombre de centres de BRN 
que participin en el projecte) 

fins a 15 punts 

B.2 Participació d’indústries (es valorarà la participació 
d’empreses) 

fins a 10 punts 

B.3 Traslació (es valorarà l’enfoc traslacional del projecte) fins a 15 punts 

B.4 Co-finançament (es valorarà l’existència de 
cofinançament específic concedit per al desenvolupament 
del projecte) 

fins a 10 punts 
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Per tal d’evitar possibles conflictes d’interessos, BRN no influirà en cap aspecte del projecte, 
des de la seva concepció fins a la publicació, i simplement es limitarà a acceptar i ratificar la 
proposta de resolució de l’AQuAS. En funció del resultat del procés d’avaluació, el comitè 
científic de BRN podrà, bé atorgar l’import total previst en la present convocatòria al projecte 
més ben valorat, o bé dividir-lo, no necessàriament de forma simètrica, per tal d’atorgar 
finançament als dos projectes més ben valorats. 

Les propostes hauran de consistir en projectes de recerca multicèntrics, integrats per 
investigadors de 3 o més centres dels representats a BRN amb una implicació efectiva dels 
mateixos. A més a més del mèrit científic de la proposta, també es valorarà la seva vessant 
traslacional, tant pel que fa al seu impacte sanitari i social, com per la seva aplicació industrial o 
comercial.  

5.- AJUT ECONÒMIC. L’ajut econòmic previst per a la convocatòria 2103 és de 70.000 €, 
gràcies a la col·laboració que la Fundació BRN ha establert amb la Fundació Ramón Pla 
Armengol. Cada projecte podrà sol·licitar fins a un màxim de 70.000 €. Es valorarà l’existència 
de finançament complementari específic i es contempla el co-finançament de projectes en 
marxa sempre que estigui degudament justificat des de el punt de vista científic i econòmic. 

6.- RESOLUCIÓ DEL/S PROJECTE/S BENEFICIARI/S. La Fundació BRN preveu fer pública la 
resolució on s’identificarà el/s projecte/s beneficiari/s de l’ajut  previst en el marc del I 
International BRN Workshop + Simpòsium, que tindrà lloc a Barcelona a principis de l’any 2014 
(dates encara per confirmar). 

7.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE. El projecte presentat haurà d’executar-se en un 
termini màxim de 3 anys. 

8.- OBLIGACIONS PER PART DEL BENEFICIARI. Amb l’objectiu que BRN pugui fer un 
seguiment periòdic de l’evolució del projecte, el beneficiari de l’ajut estarà obligat a remetre a 
BRN una memòria anual sobre l’estat d’execució del projecte i els resultats assolits fins el 
moment. El beneficiari també haurà de presentar a BRN la documentació relativa al projecte 
que li sigui sol·licitada i a fer esment de l’ajut rebut en qualsevol publicació o pòster que es 
derivi del projecte finançat. 

 

Barcelona, 15 de octubre de 2013 
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