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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PONT PER A PROJECTES DE
RECERCA ANY 2018

Dades del sol·licitant
DNI/NIE/Passaport:
Cognoms:
Departament:
Vinculació laboral:
Correu electrònic UdL:
Grup de recerca:
Promoció de la recerca:

Nom:

Telèfon:
Sí

No

Supòsit del sol·licitant:

i)

Per a IP amb projecte del Pla Nacional (reptes o excel·lència), INIA o FIS, amb
data de finalització 2017, que la proposta de renovació ha estat denegada i amb equips
d'investigació similars.

ii)

Per a IP d’ajuts de promoció de la recerca, àrees deficitàries, que en presentar el projecte
al Pla Nacional, INIA o FIS no ha estat finançat però té qualificació B o C.

iii)

Per a PDI que ha estat IP de projectes del Pla Nacional, INIA o FIS, que té un mínim
de 5 articles en els darrers 5 anys en revistes del Q1, Q2, A, B o de reconegut prestigi i
que no ha obtingut finançament en les dues darreres convocatòries.

Dades del projecte no atorgat
Títol:

Referència:
Institució:
Convocatòria:

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per
tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació
mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.

VICERECTORAT DE RECERCA
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Breu descripció de les raons que justifiquen la sol·licitud de l’ajut i previsió de millora, en
l’avaluació del projecte no atorgat

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per tractar-les i
comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals esmentades
anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un
escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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Per al supòsits:
i) i ii) Resposta a l’informe d’avaluació del projecte no atorgat. Canvis i millores a introduir en una
sol·licitud del projecte
iii) Pla d’acció a desenvolupar per recuperar possibilitats d’encaixar en projectes de recerca

Doneu el vostre consentiment per rebre totes les notificacions referents a aquesta convocatòria per mitjans
electrònics?
Sí
No

El sol·licitant
Signatura electrònica

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per tractar-les i
comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals esmentades
anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un
escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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