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“Dimant de Visscher”
INFANTS I JOVES
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BASES PER OPTAR A LES BEQUES DIMANT DE VISSCHER 2022.
1. Nexe Fundació, Fundació Blanquerna i l’Institut Borja de Bioètica, convoquen 1 Beca per a impulsar projectes de recerca que
afavoreixin la millora en la qualitat de vida d’infants i joves amb pluridiscapacitat i/o de les seves famílies amb una dotació total
de 6.000 €.
2. Les Beques poden ser sol·licitades per entitats no governamentals com Fundacions, Associacions. També per part de persones
investigadores i/o estudiants (pre-doctorals i post-doctorals) vinculades a una universitat, grups de recerca o altres entitats
sense afany de lucre, que duguin a terme les seves intervencions en l’àmbit territorial de Catalunya i que treballin pel
desenvolupament de la població infantil i juvenil amb pluridiscapacitat i/o etiologia similar.
3. Es valoraran molt especialment els projectes de recerca on hi hagi coparticipació entre entitats, universitats i/o investigadors.
4. Podran optar a la beca projectes de nova creació o que ja estiguin iniciats, a condició que aquests últims no hagin finalitzat i/o
justifiquin la necessitat d’un finançament addicional.
5. La sol·licitud s’haurà de realitzar mitjançant el formulari que es troba a l’apartat www.nexefundacio.org/beques, a través del
qual també s’hauran d’adjuntar els següents documents:
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5.1.1.

Carta de motivació del projecte.

5.1.2.

Carta aval per part dels col·laboradors en el projecte: entitats, universitats i/o investigadors.

5.1.3.

Projecte de recerca amb els següents apartats (descarregar el document):
-

Portada:
• Títol del projecte de recerca que presenta.
• Nom de l’entitat/l’investigador principal i la resta de membres de l’equip.

-

Dades de contacte (adreça postal, e-mail, telèfons de contacte..).

-

Índex.

-

Resum de 300 paraules.

-

Antecedents de la recerca.

-

Bibliografia (Vancouver).

-

La justificació de l’interès de l’estudi.

-

La hipòtesi.

-

Els Objectius, exposant amb precisió l’objectiu principal i els secundaris.

-

La Metodologia:
• Disseny de l’estudi i instruments a utilitzar (quedant excloses les revisions bibliogràfiques).
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• Població d’estudi: criteris d’inclusió i d’exclusió.
• Descripció de les intervencions, activitats.
• Calendarització: el projecte haurà de tenir una durada màxima de 12 mesos.
• Avaluació i seguiment.
• Els indicadors i resultats esperats.
-

Descripció dels Recursos humans i materials necessaris per dur a terme el projecte.

-

Requeriments ètics: els projectes han de complir els estàndards ètics esmentats en el Conveni D’Oviedo i
la Declaració d’Hèlsinki, així com ajustar-se a la normativa de protecció de dades. Hauran d’estar avaluats
per un comitè d’ètica de recerca per tal que compleixin les garanties ètiques necessàries, abans de ser
presentats a la convocatòria o que aquest estigui dipositat pendent de dictamen. Tots aquells projectes
que no tinguin un dictamen positiu seran descartats.

5.1.4.

-

Aplicabilitat i limitacions.

-

Pressupost, identificant les partides cofinançades.
Descripció de l’entitat i/o Currículum vitae abreviat de l’investigador principal, membres de l’equip i

col·laboradors.
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5.1.5.

Es podrà sol·licitar una sèrie de documentació acreditativa dels projectes que resultin seleccionats, en el cas

de persones jurídiques:
-

Poders de la persona sol·licitant com a representant legal i fotocòpia del DNI.

-

Fotocòpia del CIF de l’entitat.

-

Estatuts de l’entitat que presenta el projecte.

-

Balanç, compte de resultats i memòria d’activitats de l’exercici anterior.

-

Certificat de la composició de la Junta directiva o Patronat.

-

Carta de suport al projecte per part d’altres entitats, professionals, personalitats, etc.

6. La presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’1 de setembre de 2022 i finalitzarà automàticament el 30 de setembre de 2022
a les 23.59 h.
7 La resolució de les beques es valorarà en el comitè d’experts que actuarà com a jurat de la convocatòria. Aquest comitè està
format per experts de reconegut prestigi designats per la Fundació Blanquerna, per l’Institut Borja de Bioètica i per Nexe
Fundació.
Consta de:
-

Els membres del Patronat de Nexe Fundació.
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-

1 membre representant de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna
(Universitat Ramon Llull).

-

1 membre representant de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (Universitat Ramón Llull).

-

1 membre representant de L’Institut Borja de Bioètica.

-

Altres membres addicionals en cas que els projectes presentats requereixin altres persones expertes.

El comitè es reunirà per a valorar les propostes presentades i emetrà un veredicte sobre l’atorgament de les beques.
El comitè en la valoració dels projectes tindrà en compte:
- La idoneïtat i interès de la temàtica del projecte de recerca.
- La coparticipació entre entitats, investigadors i/o universitats.
- L’experiència del sol·licitant i/o equip de recerca en el tema.
- La qualitat científic-tècnica de la metodologia del treball i ajust amb els objectius.
- Viabilitat, aplicabilitat i potencial impacte social de les solucions proposades.
- Els criteris ètics i protecció de dades.
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8 La resolució de l’atorgament de la Beca es notificarà a les entitats/investigadors principals dels projectes presentats, durant
el mes d’octubre de 2022. Només es comunicaran els projectes seleccionats.
9 La Beca podrà declarar-se deserta si, a judici del comitè d’experts, s’estima que els projectes presentats no reuneixen el nivell
professional i/o tècnic adequat en algun dels àmbits.
10 Les decisions del jurat seran inapel·lables.
11 Els guanyadors i els projectes es donaran a conèixer en el marc de les 2es Jornades Tècniques Nexe Fundació, el 18 de
novembre de 2022 i a la web de Nexe Fundació.
12 Els projectes becats hauran de concloure en un termini màxim d’un any.
13 L’import de la Beca es farà efectiu de la següent manera:
- Primer pagament: el 75% de l’import total de la Beca es pagarà en un mes, a comptar des de la notificació del projecte
guanyador.
- Segon pagament: 25% restant un cop presentada la memòria justificativa amb l’article del projecte de recerca.
14 Per a la Justificació de la Beca rebuda, l’entitat /investigador es comprometrà a lliurar:
- Una justificació intermèdia al cop de 6 mesos de la recepció de la Beca amb memòria breu, on consti en quina fase del
desenvolupament del projecte es troba.
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- Un cop acabat el període d’execució del projecte de recerca, l’entitat/investigador lliurarà una memòria final que haurà
de contemplar els resultats del seu estudi, així com la justificació econòmica indicant la utilització de l’import de la Beca
i un article per a la seva presentació i publicació.
15 En el cas que el projecte no hagi estat completat, s’haurà de justificar el motiu i, en aquest cas, l’investigador haurà de
retornar l’import de la part no executada, que serà inclosa en el fons de la propera convocatòria de Beca. En el cas de no
haver-se acomplert el projecte, el comitè científic podrà considerar la devolució de la Beca, en el cas que concorrin
circumstàncies que així ho meritin.
16 Els resultats finals del treball hauran de presentar-se per a la publicació i difusió d’aquesta, en l’acte previst l’any 2023, en la
web de Nexe Fundació, publicacions en revistes científiques i d’accés obert per tal de donar difusió contribuint a la
visibilització del col·lectiu i a la millora de la qualitat de vida dels infants i joves amb pluridiscapacitat i de les seves famílies.
S’haurà de fer constar de manera explícita la col·laboració del finançament rebut per Nexe Fundació.
17 La presentació d’una sol·licitud implica l’acceptació de totes les bases de la present convocatòria.
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