La Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) i
BioMérieux España, S.A.U., amb el propòsit de promoure la realització d’un projecte
d’investigació, convoquen la primera Beca BioMérieux
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
OBJETIU
L’objectiu d’aquesta beca és promoure, fomentar i difondre l’estudi i investigació de les
Malalties Infeccioses i de la Microbiologia Clínica.
La dotació serà de 18.000€.
CARACTERÍSTIQUES
Les característiques de la convocatòria són les següents:
a) Periodicitat bianual.
b) Dirigida a investigadors de l’àmbit biomèdic.
c) La Beca que se li concedeix al candidat seleccionat tindrà una duració mínima d’1
any i màxima de 2 anys.
d) Els resultats hauran de ser presentats a les Jornades anuals de la SCMIMC.
REQUISITS
1. Podran sol·licitar la Beca:
a) El candidat haurà d’ostentar un títol universitari en l’àmbit biomèdic. Si es troba
en període de formació, haurà d’estar cursant l’últim any de residència en el
moment de la finalització de la convocatòria.
b) El sol·licitant i/o el seu tutor haurà de pertànyer a la SCMIMC amb una antiguitat
mínima d’un any, tenint el pagament de les quotes d’associat al dia.
c) Entre els signants del projecte hi haurà d’haver, al menys, un 50% de membres
numeraris associats a la SCMIMC.
2. La Memòria constarà dels següents apartats:
a) Currículum Vitae de l’investigador principal i co-investigadors d’acord amb el
model normalitzat abreviat. (format CVA)
b) Títol, resum (en castellà/català i anglès i de màxim 250 paraules), estat actual del
problema i referències bibliogràfiques (màxim 3 pàgines).
c) Hipòtesis i objectius (1 pàgina).
d) Disseny (inclourà les tasques a realitzar per cada membre de l’equip) (màxim 2
pàgines).
e) Material i mètodes (màxim 3 pàgines).
f) Cronograma de la consecució d’objectius per anualitats (1 pàgina).

g) Rellevància científica i pràctica de la investigació, detallant l’interès i impacte
esperat del projecte (màxim 1 pàgina).
h) Pressupost
detallat
de
despeses
que
comprendrà:
contractacions/subcontractacions, estades d’aprenentatge de tècniques
cíniques/analítiques, material fungible material inventariable i assegurances si
n’hi hagués.
i) Difusió: presentació en reunions nacionals/internacionals; despeses de
publicació (màxim 1 pàgina).
j) Serà indispensable l’aprovació del Comitè d’Ètica i Investigació abans d’iniciar-se
el projecte.
k) Annexes (màxim 3 pàgines).

4. Especificacions del projecte d’investigació:
a) El projecte d’investigació haurà de tractar sobre un tema de Malalties Infeccioses
i/o Microbiologia Clínica.
b) És condició indispensable que els projectes presentats siguin originals, no hagin
estat publicats i no hagin estat finançats per altres entitats públiques o privades,
o hagin estat prèviament premiats.
c) El projecte he de tenir naturalesa mixta, incloent aspectes microbiològics i clínics.
d) L’equip investigador ha de ser multidisciplinari, format, al menys, per
especialistes mèdics que treballin en l’àmbit hospitalari i microbiòlegs que
desenvolupen la seva feina en el laboratori de Microbiologia.

5. La documentació s’enviarà en format electrònic a xaviernieves@academia.cat abans
del dia 29 de setembre de 2019, quedant exclosos els projectes rebuts amb
posterioritat.
6. El Jurat avaluador estarà format per membres de la SCMIMC que podran consultar a
d’altres experts externs, nacionals o internacionals, si es considera oportú, essent
aquest comitè el responsable de la decisió final un cop feta la revisió dels informes
corresponents. Podran participar en l’avaluació, un membre de l’equip científic de
BioMérieux amb caràcter presencial però sense possibilitat de vot en la selecció del
candidat.
7. El premi al projecte guanyador serà entregat a les Jornades anuals de la SCMIMC, que
es celebren durant el mes d’octubre de l’any en curs. El premi l’entregarà un
representant del Comitè Executiu de la SCMIMC i un representant de BioMérieux. El
diploma acreditatiu del premi s’entregarà a cada membre de l’equip finançat. El projecte
premiat serà penjat a les pàgines web de la SCMIMC i de BioMérieux.
8. Els responsables del projecte finançat enviaran un informe detallat a la junta Directiva
de la SCMIMC i a BioMérieux, a la meitat i en acabar el projecte, fet que permetrà
realitzar un seguiment del projecte finançat.

9. A les publicacions que emanin de la investigació realitzada, l’autor haurà de fer
constar: “El projecte ha estat patrocinat per la SCMIMC i finançat amb la ajuda F.E.I
(Fomento de Estímulo a la Investigación) de BioMérieux.
10. BioMérieux podrà fer la difusió que consideri oportuna dins el col·lectiu mèdic i
farmacèutic, tan en l’àmbit nacional com internacional. Per fer la difusió s’haurà de
comptar amb l’autorització dels autors del projecte d’investigació, així com de la Junta
Directiva de la SCMIMC per poder fer ús del seu logotip.
11. El pagament de les prestacions de la Beca al guanyador es realitzarà per part de la
SCMIMC i es farà efectiu en dues meitats (de 9.000€ cadascuna), distribuïts a l’inici i a la
meitat del projecte (segon any de la Beca), quedant condicionat aquest segon pagament
a que el guanyador presenti als organitzadors una memòria de l’estat del
desenvolupament de projecte que mostri de manera raonable que avenços del projecte
van d’acord amb els objectius inicialment plantejats i que, en el seu cas, justifiqui les
possibles desviacions respecte als mateixos.
12. Finançament: BioMérieux finançarà el projecte seleccionat amb 18.000€ i donarà la
possibilitat de dotar amb fins a 60 tests de panell BioFire FilmArray® escollit pel candidat
guanyador per utilitzar de forma exclusiva en el desenvolupament del projecte
guanyador. Addicionalment, si la institució no disposa d’un equip BioFire FilmArray®,
BioMérieux España S.A.U., es compromet a cedir un equip durant la duració del projecte.
Si es precisen més de 60 tests, la resta de determinacions hauran de quedar incloses
dins el pressupost de la Beca. L’ús de qualsevol panell de BioFire FilmArray® no serà
requisit imprescindible per a l’obtenció de la Beca.
13. La falta de compliment d’alguna de les bases prèviament citades comportarà la
exclusió automàtica del projecte i la devolució de la quantitat assignada.
14. Qualsevol canvi rellevant en el protocol de treball es comunicarà per ambdues parts
per l’anàlisi dels canvis i validació dels mateixos.
15. BioMérieux España S.A.U. podrà fer ús dels resultats com a material promocional, després
d’un any des de l’acabament de l’estudi, prèvia autorització dels autors.

