
Convocatòria d'Ajuts a la Recerca en Salut-PERIS 

 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha preparat per primera vegada 
una convocatòria d'ajuts a la recerca en salut. Aquesta convocatòria s'engloba en el context del 
Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) i serà publicada al DOGC durant la 
segona quinzena d'aquest mes d'octubre. 
  
Com que només disposarem de 14 dies hàbils des de la seva publicació  per a la presentació de 
candidatures i existeix un límit màxim de sol·licituds per centre, us enviem aquest correu per tal de: 
1- Donar unes pinzellades de cadascuna de les accions. 
2- Explicar-vos quin serà el procediment intern a seguir per poder-hi concórrer. 
  
De les 5 grans àrees que composen el PERIS, els 4 tipus d'ajuts que s'oferiran en la convocatòria 
2016 pertanyen a dues: 'Impuls del talent i l’ocupabilitat' i 'Coneixement d’excel·lència'. 
  
A) Dins de la Àrea "IMPULS DEL TALENT I L’OCUPABILITAT" sortiran dues accions: 
  
Acció instrumental d’incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca. Per finançar 
la incorporació d'una persona als grups durant 3 anys. Es contemplen perfils de doctor, titulat 
superior, titulat mig i tècnic FP, però només es pot presentar 1 candidat per grup (i no es poden 
fraccionar els grups de investigació). Les entitats beneficiaries poden ser Centres de Recerca en 
l’Àmbit assistencial del SISCAT (hospitals i atenció primària) o de l’àmbit de la Salut Pública, incloent 
els Instituts de Recerca Sanitària Acreditats. L’IP del grup ha de tenir vinculació estable amb 
l’entitat beneficiària.  L’IRBLleida en podrà presentar un màxim de 20 sol·licituds.  
  
Acció instrumental d’intensificació de professionals d'Infermeria. Per alliberar el 75% de la 
jornada assistencial a professionals d’infermeria que realitzin activitats de recerca. Durada de 3-9 
mesos. L’IRBLleida en podrà presentar un màxim de 10 sol·licituds. 
  
B) Dins de "CONEIXEMENT D'EXCEL·LÈNCIA" hi haurà dues accions: 
  
Acció instrumental de projectes de recerca orientats a l’atenció primària. Es finançaran 
projectes de recerca multicèntrics, liderats i coordinats per un investigador de l’àmbit de 
l’atenció primària. Els projectes han de tenir una durada de 3 anys, un protocol únic que es 
desenvolupi en més d'un centre i han d'incloure la participació d'un centre hospitalari. Es podrà 
demanar 100-150.000€ per projecte i es podrà presentar una única sol·licitud per centre coordinador 
(aquell on estigui vinculat l’IP). 
  
Acció instrumental de programes de recerca orientats. Per finançar durant 3 anys programes de 
recerca col·laborativa d’alt nivell entre grups, institucions i centres de recerca catalans. Els 
Programes han de respondre a reptes d'interès pel Departament de Salut, incloure accions 
formatives, i englobar-se dins d'una d'aquestes 4 àrees: 

a) Medicina personalitzada. Es preveu finançar 1-3 programes d'uns 1.5 Mil €. Es requereix 

un mínim de 6 grups pertanyents a un mínim de 3 institucions diferents. 

b) Medicina regenerativa. Es preveu finançar 1-3 programes d'uns 1 Mil €. Es requereix un mínim de 

3 grups pertanyents a un mínim de 3 institucions diferents. 

c) Recerca Clínica Cooperativa Independent. Es preveu finançar 2-5 programes d'uns 600.000€. Es 

requereix un mínim de 3 grups pertanyent a un mínim de 3 institucions diferents. 

d) Estudis de Cohorts. Es preveu finançar 2-5 programes d'uns 600.000€. Es requereix un 

mínim de 2 grups pertanyents a un mínim de 2 institucions diferents. 

  

PROCEDIMENT INTERN: 

Com que el número màxim de sol·licituds per a cada acció és limitat, cal presentar una expressió 

d’interès per correu electrònic a l'adreça projects@irblleida.cat explicitant en quina o quines 

convocatòries esteu interessats.  

La informació mínima per a la expressió d’interès en les accions de l'àrea d'IMPULS DEL TALENT I 

LA OCUPABILITAT és Tipus d'acció, IP, Grup i Nom del candidat . 

La informació mínima per a la expressió d’interès en les accions de l'àrea de CONEIXEMENT 

D'EXCEL·LÈNCIA és Tipus d'acció, IP, Grup i Centre. 
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Les expressions d’interès s'hauran d'enviar abans del DIVENDRES 14 d'octubre. En cas d'haver 

més expressions d’interès que possibles sol·licituds per part de l'IRBLleida, es demanarà que envieu 

també el títol, un resum executiu del projecte de recerca i les institucions i grups col·laboradors. Amb 

aquesta informació, el Comitè Científic Intern juntament amb la Direcció del Centre faran una 

priorització. 

Si un cop passat el CCI algun candidat es vol presentar a alguna acció i ja s'ha assolit el límit màxim 

de sol·licituds, no es podrà presentar. 

Per a tenir informació més detallada de cada Acció només cal que ens ho demaneu, al mateix 

correu electrònicprojects@irblleida.cat, i us explicarem el detall del que es va dir a la reunió 

de presentació. 
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