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Subvencions i ajuts públics atorgats pel CRG dins del 2017

Titol Objecte Import Beneficiaris Any

Beques Predoctorals 

INPHINIT "la Caixa"

2 ajuts predoctorals dins del camp de la investigació amb el objectiu de  la propera 

generació de científics.

Tres anualidades de 34.800 euros. Las percepciones brutas a percibir por el 

becario resultarán de descontar al importe anual de 34.800 euros las cantidades 

que orrespondan a las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa (en 

este caso, la universidad o el centro de investigación de destino), así como 

cualquier otra cuota obligatoria, actual o que se pueda establecer en un futuro 

marco legal +  3.564 euros por año, como dotación adicional para conferencias, 

cursos, estancias, consumibles, equipamientos, costes de propiedad intelectual, 

etc. Esta dotación adicional será gestionada por el Centro a beneficio del propio 

becario y deberá ser justificada de

manera independiente.

Els seleccionats han estat: Aleksandra Sparavier 

(BECA LA CAIXA-INPHINIT' 17) i Maria Isabel 

Espejo (BECA LA CAIXA-INPHINIT' 17)

Inici setembre '17

Beques Novartis
4 ajuts de mobilitat predoctorals i postdoctorals amb l'objectiu de facilitar 

l'intercanvi científic amb estudiants vinculats amb Universitats d'Àfrica.

Dotació econòmica de Novartis de 120.000€ per l'estada de 6 mesos dels 3 ajuts 

en 2017.

Els seleccionats han estat: Jason Limberis, Melissa 

Winkler, Thandiswa Ngcungcu
Inici gener '17

Beques Predoctorals 

CRG-FPI Severo Ochoa 

Programme

Ajuts predoctorals dins del camp de les ciències de la vida amb el objectiu de  formar 

a la propera generació de científics.
n/a

El candidat seleccionat va ser:                                                                                                                                                         

Fabio Pezzano, Catalina Martínez i Monika 

Matusiakbrueckner

Inici Octubre '17

Summer Internships
7 ajuts de interships dins del camp de la investigació i de la gestió dins del camp de 

les ciències de la vida
La dotació prevista del CRG és aproximadament de 15.000€ 

Els candidats seleccionats van ser:                                                                                                                                                                    

Elsa Rodríguez

Simona Della Valle

David Cerny

Sofia Stroustrup

Vladyslav Bondarenko

Margarita Samborskaya

Inici juny-agost'17

PROGRAMA DE 

FORMACIÓ A LA 

INVESTIGACIÓ MÈDICA 

(PHD4MD)

El Centre de Regulació Genòmica (CRG), l’Institut de Recerca en Biomedicina (IRB 

Barcelona), l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i el 

Vall d’Hebron-Institut de Recerca (VHIR) han llançat un nou programa de formació en 

recerca per a metges, anomenat PhD4MD, per un període de tres anys.  L’objectiu 

del programa a llarg termini és formar a la propera generació de metges científics i 

incrementar la massa crítica de facultatius especialistes-investigadors per afavorir la 

investigació traslacional orientada al pacient. Els quatre candidats resultants 

treballaran en projectes col·laboratius entre un grup centrat en biologia fonamental 

en el CRG o en l’IRB Barcelona, i un altre grup basat en recerca clínica o traslacional al 

VHIR o a l’IDIBAPS. 

Cada institució finançarà el cost derivat de la contractació del candidat. La 

dotació prevista del CRG és de 35.732€ anuals

Els candidats han d’estar en possessió del títol en 

Medicina i han de tenir el MIR (Medical Internship 

or Residency) i haver-lo obtingut entre el 

01/01/2014 i el 31/10/201. Les candidates 

sel·leccionades han estat Irene López i Carla 

Burballa

Inici setembre'17


