
bases  Beca Millor Projecte de Recerca 
Infermera de Lleida 2020

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida convoca una Beca 
de 6.000 euros per al Millor Projecte de Recerca Infermera 2020.

1. Com a mínim el 75% de les autores o autors del projecte hauran de ser infer-
meres col·legiades a Lleida (el tant per cent restant poden ser, o bé infermeres 
col·legiades a altres col·legis, o bé altres professionals de la salut).

2. L’investigador o investigadora principal haurà de liderar i gestionar el projecte 
i estar col·legiat/da al COILL.

3. El projecte s’haurà d’executar en el termini d’un any i mig, per tal de disposar 
de resultats i conclusions a data 31 de desembre de 2021.

4. Per tal de fer un seguiment del projecte, el COILL assignarà una supervisió 
experta en la matèria i en metodologia científica. El grup de treball i la supervisió 
del COILL es reuniran almenys un cop al mes.

5. Els projectes i CV dels investigadors/es hauran de ser presentats en format FIS 
(editor disponible a: https://cvn.fecyt.es/editor/#HOME).

6. Es valorarà positivament que els autors treballin en el camp assistencial i que els 
grups estiguin integrats per professionals de diferents institucions.

7. La Junta de Govern del COILL, conjuntament amb dos avaluadors externs, de-
cidirà quins són els beneficiaris de la beca. Aquesta decisió es farà pública en el 
marc dels actes de celebració del “Dia de la Infermeria”.

8. En la fase de difusió de l’estudi sempre haurà de constar-hi que ha estat fi-
nançat pel COILL.

9. No seran finançats aquells conceptes que ja ho hagin estat per altres institu-
cions de caràcter públic o privat.

10. Els resultats del projecte guanyador es publicaran a la revista col·legial INF, 
essent els autors/es els responsables d’elaborar un resum d’extensió màxima 6 
pàgines (incloses taules i/o gràfics si s’escau).

11. És condició indispensable el compliment de la Carta Econòmica-Financera 
del COILL pel que respecta a la justificació de les despeses del projecte i llur co-
brament.

12. L’incompliment d’aquestes bases suposarà el retorn dels diners per part del 
grup de treball.

13. Els projectes s’enviaran a l’adreça electrònica: coill@coill.org, que emetrà una 
comunicació de justificació del treball rebut. La data límit per l’entrega dels 
projectes és el divendres 24 d’abril de 2020 a les 19.00h.

Lleida, 10 de febrer de 2020. []
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