Novembre 2015

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES DE RECERCA FUNDACIÓ
RAMON PLA ARMENGOL – BRN 2015.
BRN pretén promoure la recerca d’excel·lència en salut respiratòria en un marc de col·laboració
publico-privada. Enguany s’obre la 3ª convocatòria competitiva d’ajuts per a projectes de
recerca Fundació Ramón Pla Argmenol – BRN. El tema determinat en aquesta edició és
“Fibrosi pulmonar idiopàtica”.
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 “Fibrosi
pulmonar idiopàtica”.
2.- TERMINI.
La data límit de presentació de propostes és el dia 17 de gener de 2016 a les 24:00h.
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.
4.- REQUISITS DE L’EQUIP INVESTIGADOR.
Cada sol·licitud ha d’identificar dos perfils d’investigadors:


Investigador principal del projecte (IP). És qui presenta la sol·licitud, serà l’interlocutor
amb BRN i serà l’encarregat, en cas de ser seleccionat com a beneficiari de l’ajut, de
rebre i gestionar l’import total de l’ajut concedit.



Investigador col·laborador (IC). Investigadors que participaran en el desenvolupament
del projecte de recerca coordinats per l’Investigador Principal.

Poden presentar sol·licituds aquesta convocatòria d’ajuts tots aquells IPs que:


siguin membres de plantilla d’alguna de les següents institucions: H. Clínic, H.
Bellvitge, H. Parc Taulí, H. del Mar, H. Germans Trias i Pujol, H. Sant Pau, H. Arnau
de Vilanova, CREAL, o qualsevol patró industrial de la Fundació BRN.



estiguin donats d’alta al Directori BRN (http://brn.cat/research-carried-out-in-the1
barcelona-area/directori/) .



no siguin IPs de projectes actius finançats en convocatòries anteriors d’ajuts Fundació
Ramón Pla Armengol – BRN.



acreditin expertesa en el tema de la convocatòria.

2

El Comitè Científic exclourà del procés d’avaluació totes aquelles sol·licituds que no compleixin
estrictament amb aquests requisits

1

En cas de no estar donat d’alta, cal sol·licitar-ho formalment a info@brn.cat i omplir la plantilla adient.

2

Es consideren finalitzats els projectes un cop s’ha aprovat la seva memoria final.
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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.
5.- AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES REBUDES.
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.
El procés d’avaluació es divideix en 2 etapes:


Avaluació de l’excel·lència científica: gestionat per l’AQuAS i duta a terme per revisors
internacionals.



Alineació amb els objectius estratègics de BRN: gestionat pel Comitè Científic de BRN
en base a l’aplicació objectiva dels criteris establerts.

Sobre un màxim de 100 punts, la distribució d’aquests entre les dues etapes serà la següent:
A. Excel·lència científica

Fins a 70 punts

B. Objectius estratègics BRN (valoració objectiva)

Fins a 30 punts

B.1 Cooperació

fins a 10 punts

B.2 Participació activa d’indústries

fins a 10 punts

B.3 Co-finançament

fins a 10 punts

Els criteris utilitzats per a l’avaluació de les propostes seran els següents:
A. Excel·lència científica: es valorarà la qualitat científica dels projectes presentats en base a:


A.1 Valoració del projecte anonimitzat en base a l’excel·lència científica, el rigor
metodològic i la rellevència del projecte.



A.2 Valoració posterior de l’equip investigador, en base a trajectòria i expertesa de
l’equip investigador, experiència prèvia en la línia de recerca, composició de l’equip,
diversitat de disciplines i centres participants

Per tal d’evitar possibles conflictes d’interessos, BRN no influirà en cap aspecte del procés
d’avaluació de l’excel·lència científica del projecte, que serà gestionat de forma completament
independent per l’AQuAS.
B. Objectius estratègics BRN: es valorarà l’alineació de la proposta amb els objectius
estratègics de BRN en base als següents criteris:


B.1 Cooperació: es valorarà el nombre hospitals o centres de recerca representats a
BRN que participin en la proposta aplicant la següents taula de puntuació:
Nº Centres representats a BRN
4
5
6
7
8

Puntuació
2 punts
4 punts
6 punts
8 punts
10 punts

Per tal de considerar que un centre representat a BRN participa en la proposta, és
imprescindible que l’Investigador d’aquest centre que figura a la proposta, ja sigui com
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a IP o com a IC, estigui donat d’alta al Directori BRN (http://brn.cat/research-carried3
out-in-the-barcelona-area/directori/)


B.2 Participació activa d’indústries: es valorarà la participació activa d’indústries en el
desenvolupament del projecte aplicant la següents taula de puntuació:
Tipus de participació de la indústria
No hi participa cap indústria
S’especifica col·laboració no econòmica d’alguna
indústria (in kind)
S’especifica col·laboració econòmica finalista i
detallada d’alguna indústria
S’especifica col·laboració no econòmica (in kind) i
econòmica finalista i detallada d’alguna indústria

Puntuació
0 punts
5 punts
5 punts
10 punts

En cas d’haver-hi col·laboració econòmica, cal que aquesta sigui d’un import
corresponent, com a mínim, a un 50% de l’import de l’ajuda prevista en la present
convocatòria.


B.3 Co-finançament: es valorarà l’existència de cofinançament específic concedit per al
desenvolupament del projecte aplicant la següents taula de puntuació:
Co-finançament específic concedit
No hi ha cofinançament específic concedit o és menor a
Import fins a 14.000 €
Import entre 14.0001 € i 28.000 €
Import entre 28.0001 € i 42.000 €
Import entre 42.0001 € i 56.000 €
Import entre 56.0001 € i 70.000 € o més

Puntuació
0 punts
2 punts
4 punts
6 punts
8 punts
10 punts

Per tal de poder avaluar correctament els criteris B, caldrà:


identificar el nombre de recercadors de diferents centres donats d’alta al Directori BRN



especificar i detallar les condicions de participació de les empreses que eventualment
es presentin en propostes de projectes.



especificar el pressupost total del projecte i el pressupost detallat de quines despeses
es cobriran amb l’import obtingut en la present convocatòria



detallar les altres fonts de finançament previstes, remarcant si ja han estat concedides
o no.

6.- AJUT ECONÒMIC.
L’ajut econòmic previst per a la convocatòria 2015 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.
Un cop emesa la resolució definitiva, la Fundació Ramón Pla Armengol ingressarà el 80% de
l’ajut econòmic previst (56.000 €) al compte bancari que indiqui l’IP beneficiari, sempre i quan
aquest estigui vinculat a una entitat de recerca (fundació, institut, ...). El 20% restant de l’ajut
3

En cas de no estar donat d’alta, cal sol·licitar-ho formalment a info@brn.cat i omplir la plantilla adient.
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serà ingressat un cop presentada la primera memòria anual i es verifiqui que el projecte s’està
desenvolupant satisfactòriament.
7.- RESOLUCIÓ DEL/S PROJECTE/S BENEFICIARI/S.
Un cop finalitzat el procés d’avaluació, el comitè científic de BRN farà arribar als IPs un informe
personalitzat amb la seva puntuació obtinguda, desglossada per a cada un dels criteris, així
com els comentaris dels avaluadors. Així mateix, aquest informe permetrà visualitzar la
puntuació general de les altres propostes avaluades. Un cop enviats els informes d’avaluació,
s’obrirà un termini d’una setmana per a rebre al·legacions, les quals seran transmeses als
avaluadors pertinents. Un cop resoltes les al·legacions, i es disposi del resultat final de
l’avaluació, el comitè científic de BRN emetrà la resolució definitiva que serà comunicada als
interessats mitjançant correu electrònic. 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.
La Fundació BRN preveu fer pública la resolució on s’identificarà el/s projecte/s beneficiari/s de
l’ajut previst en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data fixada per a la presentació de
les sol·licituds.
8.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE.
El projecte presentat haurà d’executar-se en un termini màxim de 3 anys.
9.- 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, pòster o altre material comunicatiu que es derivi del projecte finançat.
En cas de no complir amb les obligacions establertes, o no poder desenvolupar el projecte,
BRN reclamarà que li sigui retornat l’import de l’ajuda.

Barcelona, 25 de novembre de 2015

Dr. Jordi Dorca Sargatal
President de BRN
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