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Convocatòria d’accions d’incentiu dels projectes i xarxes del Programa Horitzó 2020 de la 

Unió Europea  

Modalitat A.- Accions per a la preparació de propostes de projectes o xarxes al Programa Horitzó 

2020 

Dades personals de l’investigador/a responsable de l’acció: 

Nom i cognoms: ...................................................................................................................................... DNI: ................................ 

Categoria professional: ........................................................................................................................................................................... 

Departament/Institut:.......................................................................................................................................................................................... 

Grup d’investigació: (Codi i nom):................................................................................................. 

Adreça electrònica: ........................................................................................................................................................................... 

Dades del sol·licitant de projectes Starting o Consolidator al Consell Europeu d’Investigació 

(European Research Council - ERC) sense vinculació amb l’UJI: 

Nom i cognoms: ...................................................................................................................................... DNI: ................................ 

Categoria professional: ........................................................................................................................................................................... 

Titulació i Grau Acadèmic:..................................................................................................................................................................... 

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

Adreça electrònica: ........................................................................................................................................................................... 

Telèfon: .........................  

Títol de l’acció: 

 

Convocatòria H2020 a què opta: ......................................................................................................................................................... 

Data d’inici ajut sol·licitat: ...................................................................................................................................................................... 

 

En cas de sol·licituds d’ITN d’H2020 en àrees temàtiques d’especialització del Campus 

Habitat5U, indiqueu l’àrea: .................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Signatura de l’investigador/a principal 

  

Castelló de la Plana, .......... d ........................................................ de 20....... 
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Resum del projecte a elaborar: Breu memòria i llista de socis potencials 

(Màxim dues planes) 
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Descripció de les activitats a realitzar amb l’ajut: viatges i reunions programades (lloc, dates, 

convocatòries de reunió), serveis, despeses de consultoria .... 

(Màxim una plana) 
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Personal investigador que participa en l’acció sol·licitada 

Investigador/a responsable 

Nom i Cognoms: 

Categoria Professional: DNI: 

 Doctor/a 

Signatura de conformitat 

 

Investigadors/es 

Nom i Cognoms: 

Categoria Professional: DNI: 

 Doctor/a 

Signatura de conformitat  

 

 

Nom i Cognoms: 

Categoria Professional: DNI: 

 Doctor/a 

Signatura de conformitat  

 

 

Nom i Cognoms: 

Categoria Professional: DNI: 

 Doctor/a 

Signatura de conformitat  

 

 

Nom i Cognoms: 

Categoria Professional: DNI: 

 Doctor/a 

Signatura de conformitat  
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Pressupost 

Pressupost de despeses detallat per conceptes: 

 

Concepte Descripció Import 

Viatges, dietes y allotjament   

Serveis de consultoria   

Serveis de preavaluació o 

mentoring 

  

Altres serveis destinats 

exclusivament a la preparació 

de la proposta 

  

TOTAL:   

 
 


