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Subvencions i ajuts públics atorgats pel CRG dins del període 2013-2018

Titol Objecte Import Beneficiaris Any

Beques Predoctorals 

La Caixa

Ajuts predoctorals dins del camp de la recerca biomèdica que tenen per objectiu 

formar la propera generació de científics.

Dotació económica de La Caixa per cobrir el cost laboral total de cada becari 

durant els 4 anys de la seva beca més una dotación addicional de 1.500€ pels 

dos primers anys i 1.700€ pels dos darrers anys. La primera convocatòria va 

iniciar el setembre'08 i la darrera inicià al setembre'16. Cost total subvencionat 

fins a la data de 6.222,6 k€ corresponent a 51 becaris dins del programa 

internacional de biomedicina i 9 becaris dins del programa Internacional Beques 

Severo Ochoa.

BECA LA CAIXA'13 HIMAPRIYANKA

BECA LA CAIXA'13 RITSCHKA

BECA LA CAIXA- SO'14 ASHOK

BECA LA CAIXA- SO'14  BOGUMILA

BECA LA CAIXA-SO'14  FLODEN

BECA LA CAIXA-SO'14  WYATT

BECA LA CAIXA-SO'15 GARRIDO

BECA LA CAIXA-SO'15 BAUER

BECA LCAIXA-SO'15 NICHARTHAIGH

BECA LA CAIXA-SO'16 ARTEM                                  

BECA LA CAIXA-SO'16 J.SEVERINO

Inici setembre'13/ 

setembre'14/ 

setembre'15/ 

setembre'16

Beques Novartis
13 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. Dotació econòmica de Novartis de 120.000€ per l'estada de 6 mesos 

dels 4 ajuts en 2016. Dotació econòmica de Novartis de 80.000€ per l'estada de 

6 mesos dels 3 ajuts en 2014. Dotació econòmica de Novartis de 90.887,49€ per 

l'estada de 6 mesos dels 3 ajuts en 2013.

Onywera, Harris                                                                

Mutai, Beth,                                                                                

Akala, Oseah                                                                                    

Emani, C                                                                                         

J. Frost

K.Moodley                                                                                     

N. Gentle

A Hobbs

S Moses

M Berry                                                                           

M. Nel Winkler                                                                               

J. Limberis                       

T. Ngcungcu

Inici juliol '13/ 

setembre '13/ 

novembre'14/ gener' 

16/          gener' 17

Beques Postdoctorals 

Ramon Areces
1 ajut postdoctoral dins del camp de les ciències de la vida.

Dotació económica de la Fundació Ramon Areces per import de 99.000€ per 

cobrir el cost laboral d'un fellows durant 3 anys. 
El beneficiari de la beca es Xianghua Li Inici beca febrer'14

Beques Predoctorals 

Ramon Areces

2 ajuts predoctorals dins del camp de la recerca biomèdica que tenen com a objectiu 

formar la propera generació de científics

Dotació económica de la Fundació Ramon Areces per import de 100.000€/fellow 

per cobrir el cost laboral durant 4 anys. 

El beneficiaris han estat: X. Hernández                  

M. Barrero
Inici beques sep'18

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

Els candidats seleccionats van ser:                                                                                                    

Sebastian Ullrich

Alina Korbut

Paola Andrea Cortes

Alexandra Leopoldi

Alessandro Dasti

Pablo Baeza

David Shaw                

Martina Pesaresi

Andrea Tassinari

Rianne Cort                                                                                                                    

Antonio Torres Méndez

Inici 

setembre'13/decem

bre'13/setembre'14/

setembre-

desembre'15/  

maig'16



Beques Postdoctorals 

Call COFUND EC- 

IMPULSE

Ajuts postdoctorals dins del camp de la investigació amb l'objectiu de  la propera 

generació de científics.

Dotació económica de la CE per import de 892.820€ (40% del cost total 

incorregut) corresponent al 40% de: el cost laboral total de 12 fellows durant  3 

anys així com la dotació addicional de 9.600€/any de cada fellow i el cost 

corresponent a la organització dels calls. 

Els candidats seleccionats van ser:                                                                                                           

Valerio Di Carlo

Aliaksei Holik

Stefanie Marti

Thomas Spruce

Guillaume Diss

Marie Victoire Neguembor

Veronica Venturi

Ruggero Cortini

Elisabeth Kita

Ilario De Toma

Shafqat Khan

Inici abril'15 / 

maig'15 / juny'15 / 

sep'15 / des'15 / 

gen'16 /març'16

Summer Internships
Programa internacional d'ajuts d'estiu que dona l'oportunitat a estudiants de Grau i 

Màster d'iniciar-se en la seva vocació científica.
La dotació total per finançar el programa ha estat de 30.000€, aproximadament  

Els candidats seleccionats van ser:                                                                                                          

Shichkova, Polina

Merve Bulut                                                          Rama 

Hicks, Sara

Pozharskaia, Vasilisa

Alsina López, Adolfo

Fàbregas Flavià, Albert

Silina, Linda

Perovic, Tijana                                                           

Elsa Rodríguez

Pierre Ucla

Malav Shah

Moldovan, Mikhail 

Petrovic, Mina

Maksimova, Ekaterina

Das, Abhishek                                                     

Vladyslav Bondarenko

Margarita Samborskaya

David Cerny

Simona Della Valle

Sofia Stroustrup 

Vladyslav Bondarenko

Inici juny-juliol'15/ 

juny-juliol'16/juny-

juliol'17/juny-

juliol'18

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 

01/01/2013 i el 31/10/2015. Els candidats 

seleccionats han estat Alberto Indacochea, 

Melissa Bradbury, Irene López, Carla Burballa i 

Francisco Aya.

Inici set'15 / oct'16 / 

oct'17 / oct'18


