
 

 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ORGANITZACIO DE CONGRESSOS, 

SIMPOSIS I REUNIONS CIENTÍFIQUES INTERNACIONALS IRSJD 2022  

 

L’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD) amb l’objectiu de fomentar i promoure 

la recerca de qualitat, impulsa accions de difusió que valoritzin els resultats de la 

recerca feta en el marc de l’Institut, tenint en compte el seu impacte científic, 

tecnològic, social o assistencial. Seguint aquesta directriu l’IRSJD publica la 

Convocatòria d’ajuts a l’organització de congressos, simposis i reunions científiques 

internacionals, que es regirà per les següents bases:   

OBJECTIU 

 

Concedir un màxim de 6 ajuts per a l’organització d’un Congrés, Simposi o Reunió 

científica internacional d’alt nivell en el marc del IRSJD que disposa de co-

finançament per part d’altres entitats de recerca. 

 

La persona sol·licitant ha de formar part del Comitè científic o del Comitè organitzador 

del Congrés. 

 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT 

 

Poden optar a aquest ajuts tot el personal investigador de l’IRSJD, que tingui 

vinculació estable amb el seu centre i sigui doctor/a.  

  

PERÍODE DE SOL·LICITUD 

 

Aquesta convocatòria serà oberta des del 17 de gener del 2022 fins a esgotar 

pressupost. 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

 

Els interessats presentaran la sol·licitud en el model establert i el seu currículum 

(format lliure). 

 

La presentació de les sol·licituds serà a través de l’adreça de correu electrònic:  

hospitalbarcelona.comite-recerca@sjd.es 

 

La manca de presentació de la documentació esmentada comporta l'exclusió de la 

sol·licitud.  

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

 

1. Admissió- Un cop rebuda i revisada la documentació s’enviarà un correu electrònic  

amb la confirmació de la correcta recepció de la mateixa. 
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2. Avaluació- Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió de selecció, 

creada per aquest efecte, conforme als següents criteris d’avaluació: 

 

- Interès de l’activitat de difusió (màxim de 60 punts): 

1. Rellevància científica: qualitat del contingut i dels ponents en el marc de la 
medicina pediàtrica. (fins a 40 punts).  

2. Impacte de l’activitat: periodicitat, publicació actes, nombre d’assistents, etc. 
(fins a 20 punts). 

 

- CV sol·licitant (màxim 40 punts) 

 

3. Resolució- La Comissió de selecció avaluarà periòdicament les sol·licituds rebudes 

(cada dos mesos). 

QUANTIA I PAGAMENT DELS AJUTS 

Els ajuts concedits en aquesta convocatòria tindran un període màxim d’execució de 

9 mesos.    

La dotació econòmica total d’aquesta convocatòria és de 3.000€. 

El pressupost destinat a finançar aquest ajut prové de donacions per investigar en 
medicina pediàtrica.  

JUSTIFICACIÓ 

 

L’investigador/a perceptor/a de l’ajut haurà de presentar, com a màxim dos mesos 

després d’haver finalitzat l’activitat la documentació següent: 

- Justificació tècnica: Programa del Congrés, Simposi o Reunió Científica final, i 

un resum (màx. 350 paraules) amb els detalls més rellevants de l’activitat 

realitzada. 

- Justificació econòmica: factures que acreditin la despesa efectuada 


