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TÍTOL DEL PROJECTE:



Paraules clau:


Investigador/a principal:


Resum:


1. Descripció realista dels objectius concrets del projecte. Cal justificar-ne la novetat i els beneficis científics, tècnics i econòmics.






2. Antecedents i estat actual dels aspectes científics i tècnics, i de la bibliografia més rellevant.






3. Possibilitats de col·laboració amb altres grups o empreses a Espanya.






4. Activitats de col·laboració en I+D amb grups estrangers en temes relacionats amb el projecte.






5. Metodologia i pla de treball suficientment detallat.






6. Justificació de la necessitat del material inventariable i/o bibliogràfic, del manteniment i de l’adscripció de becaris/becàries a càrrec del projecte que s’hi ha sol·licitat.







7. Altres consideracions.






Pressupost del projecte
Cal expressar-hi, en euros, les ajudes que se sol·liciten.
(Vegeu “Dades de l’ajuda sol·licitada”, Imprès 1.)

1. Material inventariable i/o bibliogràfic (màxim 18.000,00 € per projecte)
































Subtotal:





2. Manteniment de l’equipament científic que s’utilitze en el projecte.





































Subtotal:





3. Material fungible.




































Subtotal:





4. Viatges i dietes.




































Subtotal:





5.	Becaris/Becàries a càrrec del projecte.
El pressupost dedicat a la beca s’ha de calcular tenint en compte que el cost mensual ha de ser de 390 €. En aquesta dotació mensual està inclosa la retribució bruta més una assignació de 40 € per a cobrir el cost patronal de la seguretat social. No es podrà pressupostar un nombre de mesos de beca superior als mesos de durada del projecte.


































Subtotal:




6. Altres despeses (No s’hi ha d’incloure les despeses del personal a càrrec del projecte).



































Subtotal:





Finançament de l’equip investigador
Finançament públic i privat de l’equip investigador obtingut durant els últims tres anys en temes relacionats amb el projecte; s’hi ha d’incloure les sol·licituds pendents d’aprovació.
Cal indicar-hi la dedicació de cada membre de l’equip investigador que participa en aquesta sol·licitud.

Títol del projecte
Entitat finançadora
Període de vigència Data de sol·licitud
Membres
Dedicació (h/setmana)

































































































Resum del pressupost del projecte

Concepte
Ajuda que se sol·licita
1. Material inventariable i/o bibliogràfic

2. Manteniment

3. Material fungible

4. Viatges i dietes

5. Becaris a càrrec del projecte

6. Altres despeses

TOTAL


Com a investigador/a principal DECLARE que conec i accepte les normes d’aquesta convocatòria.






(Signatura)
Castelló de la Plana, .......... d ........................................................ de 20.......


