
 

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER CONVIDAR INVESTIGADORS/ES DE 

RECONEGUT PRESTIGI INTERNACIONAL 

L’IRSJD convoca ajuts per convidar investigadors i investigadores de Centres de 

Recerca, Hospitals i Universitats de reconegut prestigi internacional amb l’objectiu final 

d’afavorir la internacionalització dels grups de recerca.   

 

OBJECTIU 

Finançar una part de les despeses derivades de la mobilitat de personal investigador 

de reconegut prestigi internacional a l’IRSJD, durant l’any 2021.  

 

QUI POT SOL·LICITAR L’AJUT / REQUISITS 

1. Poden optar a aquests ajuts els/les caps de grups de recerca de l’IRSJD. 

 

2. L’estada del convidat o convidada ha de tenir contingut científic relacionat d’alt nivell 

(projectes de recerca finançats en curs, participació en congrés o simposi internacional 

organitzat per el grup que presenta la sol·licitud, tesis doctorals, o activitats similars). 

 

3. El marc de l’activitat a desenvolupar haurà de ser sempre l’àmbit pediàtric. 

 

4. S’haurà de fer publicitat de l’ajut rebut a qualsevol material de difusió de l’activitat a 

desenvolupar, sempre incloent la filiació IRSJD.  

 

5. L’import finançat s’haurà de destinar a cobrir part de les despeses de viatge i estada 

seguint el següent  criteri: 

 

 Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat 

d’Europa: fins un màxim de 700€.  

 Convidat procedent de qualsevol Centre de Recerca/Hospital/Universitat de la 

resta del món: fins un màxim de 1.500€. 

Les sol·licituds finançades estaran limitades a la disponibilitat pressupostària. 

6. Caldrà informar a l’imprès de sol·licitud si ja es disposa de cofinançament o bé si 

s’ha sol·licitat.  

7. La persona convidada haurà d’estar coberta per una assegurança d’assistència 

sanitària, d’accident i de repatriació per part dels seus Centres d’origen, durant la seva 

estada a l’IRSJD.  

  

PERÍODE DE SOL·LICITUD 

Del 14 de gener al 5 de març de 2021 

No s’acceptarà cap sol·licitud lliurada fora de termini. 



 
 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Caldrà la presentació de la següent documentació: 

1. Imprès de sol·licitud de l’ajut.  

2. Currículum de la persona convidada.   

3. Currículum del/la cap de grup de recerca de l’IRSJD. 

4. Memòria de l’activitat a desenvolupar per part del personal investigador convidat 

(màxim 1.000 paraules).  

 

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

comite-recerca@sjdhospitalbarcelona.org 

 

La manca de presentació de la documentació esmentada en el termini previst no té 

caràcter esmenable i comporta l'exclusió de la sol·licitud durant la fase d'admissió. 

 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ 

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

confirmació de la correcta recepció de la mateixa. 

 

2. Avaluació- Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió de 

Selecció, creada ad hoc i formada per membres del comitè de recerca i d’altres òrgans 

de govern de l’Institut, tenint en compte els criteris de priorització següents:  

 Valoració del currículum de la persona convidada.   

 Valoració del currículum del cap de grup de recerca de l’IRSJD. 

 Rellevància per a l’IRSJD de l’activitat a desenvolupar i impacte de la mateixa.  

 Existència de cofinançament concedit o sol·licitat. 

 Si s’escau la Comissió de Selecció pot incloure criteris addicionals. 

 

3. Resolució- les concessions es resoldran en el termini màxim de dos mesos des de 

la data de tancament.    

 

QUANTIA, PAGAMENT I SEGUIMENT DELS AJUTS 

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

12  mesos.   

 

La dotació anual prevista per a la convocatòria 2021 és de 3.000 euros.  

Caldrà presentar la documentació justificativa per a que la despesa sigui reemborsada.   

Caldrà entregar una memòria final de l’activitat realitzada, dins dels tres mesos 
posteriors a la finalització de l’ajut, a fi de fer-ne una avaluació per part de la Comissió 
de selecció. 
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