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ANNEX 2:
SOL·LICITUD. 2004
INVESTIGADOR RESPONSABLE DEL PROJECTE
1r llinatge: …………………..…………………………………………... 2n llinatge: …………………………..…..…………….………… Nom: ……………….……………..…..…..…. NIF: ……………..…………………. Sexe: H  D
Adreça: ………………………………………………………………………….……………………………..……. Població: …………………….………………….….…………. Codi postal: …….…………… Telèfon: …………………….
Data de naixement: …./…../…. Localitat: ……………..………….………………………… Nacionalitat: ………………………..………………..…….. Correu electrònic: ………………..……………………..…………..…………………
Titulació: ……………………………………………………….….…………………………………..………. Universitat: ………………………….………………………………………………..…………….. Període d’estudis: 19….../…..
Doctorat en (especialitat): ……………………………………………………………….…………………………………………………………Any de doctorat:…………………………………………………………………………………...
Categoria professional:…………………………………..…..Situació laboral:………………………………………………………………………………Dedicació al projecte (h/setmana)…………………………………………………………

DADES DEL PROJECTE 
Títol del projecte:………………………………………………………………..…………………………………………………………………Línia prioritària (annex I):………………………………………………………………………….
Centre/departament ……………….…………….………………………………..………... Àrea de coneixement: ……………………………………………………………………....……………….. Codi UNESCO: ….….…………………
Paraules clau……………………………………………………………………………………………………………..………………Pressupost total incloses altres fonts de finançament……………………………………………………….
Quantitat sol·licitada en aquesta convocatòria…………………………………………..………………………………………….Data inici:………………………………………………………………………….…………………………………
Data finalització:……………………………………………………………………………………………………………………………………Durada (mesos):…………………………………………………………………………….………

DADES DE L'ENTITAT SEU DEL PROJECTE
Universitat/organisme/hospital:………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………..………………………………
Facultat/centre/institut……………………………………………………………………………………………………………………………………………Departament/unitat/servei……………………………….……………………………
Adreça:…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..Codi postal:………………………………….CIF:……………………….………………………

      MEMBRES DE L'EQUIP INVESTIGADOR
  Nom                                                      Primer Cognom                                     Segon Cognom                                    N.I.F                                       Titulació                                                                                             
·	
·	
·	
·	
·	
Com a sol·licitant declar que són certes i completes les dades d’aquesta sol·licitud, així com tota la documentació annexa, i em compromet, si obtinc el projecte, a complir les condicions que s’especifiquen a la resolució.
(Signatura de l’Investigador Principal del Projecte)


(Signatura del responsable de la Unitat/Departament/Servei)




(Signatura del representant legal de l'Organisme /Universitat/Hospital)
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA A AQUEST IMPRÈS SEGONS EL PUNT 6.3 DE LA RESOLUCIÓ


c	Document d'identitat (DNI, NIF o NIE) 

c	En el cas d'administracions territorials, certificació emesa per l'òrgan competent que acrediti la representació en què actua el signant de la sol·licitud.

c	Document acreditatiu de la creació o reconeixement de l'entitat o centre d'acord amb els apartats d) i e) del punt 6.3.

c	Declaració del responsable de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat per rebre subvencions .(Imprès normalitzat; Annex 3, document 1)

c	Declaració del responsable del sol·licitant d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries .(Imprès normalitzat; Annex 3, document 2)

c	Certificat o acreditació d'existència de compte bancari (Annex 4)

c	Resum del projecte i memòria descriptiva del projecte d'acord amb el punt 6.3 apartat i) de la resolució. .(Imprès normalitzat; Annex 3, document 4)

c	Configuració de l'equip investigador d'acord amb l'apartat k) del punt 6.3. .(Imprès normalitzat; Annex 3, document 3)

c	Currículum normalitzat per l'investigador responsable i resta de membres de l'equip.

c	Declaració d'ajudes obtingudes i/o sol·licitades .(Imprès normalitzat; Annex 3, document 5)

c	Informació addicional
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