Το ανθρώπινο σώμα εκτίθεται και αποκρίνεται σε σύνθετες παραμέτρους συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών, της διατροφής, του τρόπου ζωής, και των
εξωτερικών επιρροών. Αυτή η εξαιρετικά περίπλοκη αλληλεπίδραση αποτυπώνεται
με τον όρο «exposome», που επινοήθηκε από τον Δρ. Christopher Wild στον Διεθνή
Οργανισμό Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ EXPOSOME, με τη στήριξη των εργαστηρίων VICHY, έχει ως στόχο
την προώθηση και ενθάρρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας σε ό,τι αφορά την
ανάλυση του exposome της επιδερμίδας.

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΨΟΥΣ 15.000 €
ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ EXPOSOME ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ.

Το έργο δύναται να αφορά σε βασική ή κλινική έρευνα. Δεν θα ληφθούν υπόψη
έρευνες που εστιάζουν στις δερματικές ασθένειες, ενώ αποθαρρύνονται εκείνες
που περιλαμβάνουν δοκιμές σε ζώα.
Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, πανεπιστήμιο, ή άλλο
μη κερδοσκοπικό ερευνητικό ίδρυμα.

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
• βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (3 σελίδες κατά το μέγιστο)
• αναλυτική περιγραφή της προβλεπόμενης έρευνας
• υπογεγραμμένο αντίγραφο των όρων της ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ EXPOSOME ΤΗΣ VICHY
Περαιτέρω λεπτομέρειες στο www.vichy.com/vichygrant
Όλα τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να συγκεντρωθούν σε ένα αρχείο PDF
και να σταλούν με E-mail μόνο στο vichygrant@vichy.com.
Οι αιτήσεις για την ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ EXPOSOME ΤΗΣ VICHY θα εξεταστούν από
επιτροπή εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία του Καθηγητή Jean Krutmann
(Γερμανία) και αποτελούμενη από τους Καθηγητές Craig Elmets (ΗΠΑ), Haidong Kan
(Κίνα), Thierry Passeron (Γαλλία), Sergio Schalka (Βραζιλία).
Το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θα επιλεγεί τον Σεπτέμβριο του 2016. Η χρηματοδότηση θα καταβληθεί στο ίδρυμα υποδοχής. Τα κονδύλια που θα χορηγηθούν πρέπει
να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση του περιγραφόμενου ερευνητικού
προγράμματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η
Η

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή των αιτήσεών τους.
Μόνο οι πλήρεις ηλεκτρονικοί φάκελοι θα γίνονται δεκτοί και θα υποβάλλονται στην
Κριτική Επιτροπή.

