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Bases Beca Investigació Acupuntura 2019 

Societat Científica d’Acupuntura de Catalunya i de Balears (SCACB) 

 

1. L’objectiu és impulsar el desenvolupament i la investigació a Catalunya en l’ àrea de l’Acupuntura.  

2.  S’atorgara 1 Beca  als millors projecte original. 

3. Només podran optar a aquesta Beca els grups de treball interns de la SCACB. 

4. Un mateix grup  no podrà presentar més d’un projecte dins de la mateixa convocatòria.  

5. La dotació de la  Beca serà de 2.000 €. El grup guanyador rebrà la meitat de la Beca en el moment de 

la seva concessió. La segona meitat de la beca queda condicionada a la presentació dels resultats. Es 

dona un termini màxim de 3 anys per la seva presentació. En cas contrari es perdrà el dret al segon 

pagament. 

6. Per optar a aquesta Beca s’haurà d’enviar a contacte@scacb.cat la memòria del projecte seguint el 

model que podeu trobar adjunt abans del 30 de Novembre de 2019. 

7. La Durada del projecte és aconsellable que no sigui superior a un any. 

8. Es notificarà el guanyador abans del 31 de Gener del 2020 mitjançant correu electrònic a tots els socis 

i a la web de la societat: www.scacb.cat  

9. En el cas de publicació nacional o internacional, s’haurà de fer referència al patrocini del projecte per 

part de la SCACB. 

10. El Jurat estarà integrat per la Junta de la SCACB. 

11. La decisió del Jurat serà inapel·lable.  

12. La Beca es podrà declarar deserta si, a criteri del Jurat, s’estimés que els projectes presentats no 

tenen el nivell científic adequat. 

13. En el document annexe s’estableix el procediment per rebre la dotació de la beca. 

14. La participació en la present convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. 

Barcelona,  8 de Octubre  del 2019     

 

 

Dr. Pere Marco Aznar   

 President de la SCACB 
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