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Projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic* 

 Modalitat A, per a equips d’investigació joves pertanyents a grups d’investigació 

registrats en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de l’UJI fins al 15 de febrer de 2017. 

 Modalitat B, per a equips d’investigació pertanyents a grups d’investigació i 

investigadors individuals registrats en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de l’UJI fins al 15 

de febrer de 2017. 

Dades del projecte 

Títol del projectei:  

 

Àrea i àmbit de l’AGAUR seleccionada per a l’avaluació del projecte:  

 

Àrea de l’ANEP seleccionada per a l’avaluació del projecte: 

 

Classificació UNESCO ii: 

Durada (en anys):  

Departament o institut on s’inscriu:  

Nombre total d’investigadors: . 

Dades de l’investigador /a principal 

Grup d’investigació: (Codi i nom): 

Cognoms:.  Nom:   DNI iii 

Data de naixement: 

Àrea de coneixement: . 

Dedicació en l’organisme:  Completa   Parcial  

Grau acadèmic:  Doctor/a  Llicenciat/ada  Altres titulacions 

Data de lectura de la tesi doctoral (dia/mes/any): 

Titulació acadèmica iv 

Categoria v:  

Relació laboral amb l’organisme: 

 Funcionari/ària  Interí/ina  Contractat/ada  Becari/ària  Altres  

                                                           
* Vegeu les instruccions per emplenar aquest imprès en l’ultima pàgina. 
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Dades de l’ajuda sol·licitada (en euros) 

 

Concepte 1ª. anualitat 2ª. anualitat 3ª. anualitat Total 

Material inventariable     

Manteniment     

Material fungible     

Viatges i dietes     

Becaris a càrrec del projecte     

Altres despeses     

Total sol·licitat     

 

Sol·licitud d’avaluació conjunta 

Si la proposta forma part d’un projecte coordinat, indiqueu el nom i cognoms de les persones 

investigadores principals de les altres propostes coordinades: 

Dr./Dra.: 

Dr./Dra.: 

Dr./Dra.: 

Les propostes coordinades seran objecte d’una única avaluació, només si la sol·licitud d’avaluació 

conjunta és recíproca. 

 

Signatura de l’investigador/a principal  

 

 

 

 

 

Castelló de la Plana, .......... d ........................................................ de 20....... 



 

OFICINA DE COOPERACIÓ 

EN INVESTIGACIÓ 

I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC 

 Pla 2017 de Promoció de la 

Investigació a l’UJI 

 

Sol·licitud d’ajuda a projectes 

(Imprès 1) 

   

 

3 

 

Personal investigador  

Investigador/a principal:  

Any de naixement:  DNIii:  

Titulació:  

Àrea de coneixement: Categoria: 

 Doctor/a Data de lectura de la tesi doctoral (dia/mes/any): 

 

Signatura de conformitat: 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:   

 

Titulació:    

Àrea de coneixement:  Categoria: 

 Doctor/a Data de lectura de la tesi doctoral (dia/mes/any): 

  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:   

 

Titulació:    

Àrea de coneixement:  Categoria: 

 Doctor/a Data de lectura de la tesi doctoral (dia/mes/any):

  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
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Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:   

 

Titulació:    

Àrea de coneixement:  Categoria: 

 Doctor/a Data de lectura de la tesi doctoral (dia/mes/any): 

  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

 
Becaris de FPI (Mº Economia i Competitivitat/Ministeri d’Educació, Cultura i Esport/Generalitat Valenciana, 

Programa Santiago Grisolia, Predoctorals UJI) 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:  

Titulació:   Grau:  

Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:  

Titulació:   Grau:  

Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

Becaris postdoctorals de la Universitat Jaume I 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:  

Titulació:   Grau:  

Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  

Signatura de conformitat: 
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________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:  

Titulació:   Grau:  

Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:  DNI:  

Titulació:   Grau:  

Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  

Signatura de conformitat: 

 

 

 

 

Col·laboradors del Grup d’Investigació que donaran suport a l’execució 

d’aquest projecte 

 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:    

Titulació:     

Data d’alta en el grup: 

D.N.I.   

Signatura de conformitat: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:    

Titulació:     

Data d’alta en el grup: 
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D.N.I.   

Signatura de conformitat: 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom:  

Any de naixement:    

Titulació:     

Data d’alta en el grup: 

D.N.I.   

Signatura de conformitat: 

 

 
                                                           

i Eviteu-hi les abreviacions i les fórmules. 

ii Cal emprar-hi preferentment sis dígits i en cap cas menys de quatre 

iii Si no en té, el número del NIE o passaport 

iv Si té més d’una titulació, indiqueu-hi la que tinga més relació amb el projecte. 

v La que tinga reconeguda en l’organisme o entitat. 

vi Si no en té, el número del NIE o passaport.  

 

 
 


