BECA 2014
1. La Societat Catalana d'Oftalmologia (SCO) convoca una beca, per una quantia de 6.000
euros, amb una vigència de 12 mesos. La beca anirà destinada a un Projecte d'Investigació en
Oftalmologia.
2. L'objectiu d'aquesta beca és promoure la investigació en oftalmologia i haurà de destinar-se
obligatòriament a infraestructura o material dedicat a l'esmentat estudi. Per a la seva
concessió es valorarà la qualitat científica del projecte, la seva originalitat i la viabilitat del
mateix, especialment l'adequació dels mitjans i experiència del Laboratori o Servei a les
necessitats del projecte.
3. La beca la poden sol·licitar, exclusivament, els membres de la Societat Catalana
d'Oftalmologia i/o els membres de la Secció Territorial de les Illes Balears, amb una antiguitat a
la SCO d’un mínim de 24 mesos, que estiguin cursant la Residència o l’hagin finalitzada fa un
màxim de 5 anys. No podrà ser presentat més d'un projecte per la mateixa persona o grup ni
un projecte l’autor del qual sigui un membre de la Junta Directiva de la Societat.
4. Per a la sol·licitud, cal complimentar el formulari de petició disponible a la pàgina web de la
Societat.
5. Per a participar en la convocatòria s’haurà de trametre la sol·licitud i documentació en PDF
via electrònica a l’adreça electrònica: secretaria@scoft.cat especificant en l’assumpte “BECA
SCO 2014” i amb confirmació de recepció.
El termini de lliurament expira el 30 de setembre de 2014 a les 00:00 hores.
6. La selecció serà efectuada per un Comitè Docent i Científic assignat per la Junta Directiva de
la Societat Catalana d'Oftalmologia. Les decisions del Comitè seran inapel·lables. La beca podrà
declarar-se deserta si, a judici del Comitè, s'estima que les sol·licituds no tenen el nivell
adequat.
7. Els beneficiaris de les beques queden obligats a:
a. Realitzar l'activitat específica que fonamenta la concessió de la beca en la forma i terminis
establerts en aquestes bases, així com justificar davant la Societat Catalana d'Oftalmologia la
realització de l'activitat esmentada.
b. Lliurar una memòria del treball en el primer semestre de la concessió, per avaluar l'activitat.
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c. La falta de compliment d'aquests requisits suposarà la sanció de no poder sol·licitar una
nova ajuda a la Societat Catalana d'Oftalmologia en els pròxims 5 anys i el retorn de la quantia
rebuda.
El pagament es farà efectiu de la següent manera:
d. El 50% de la beca a la concessió de la mateixa.
e. L'altre 50% al lliurament del projecte definitiu si s'han satisfet els objectius exposats.

La Beca es lliurarà durant la celebració del 47è Congrés de la Societat Catalana d'Oftalmologia,
a l’any 2016.

De ser publicats els treballs, s'haurà de fer referència de l'ajuda rebuda immediatament
després del títol i relació de tots els participants.
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