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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA PREPARACIÓ O EXECUCIÓ DE PROPOSTES
DE PROJECTES INTERNACIONALS DE RECERCA .

ANY 2018

REUNIONS PRÈVIES

Dades del sol·licitant
DNI/NIE:
Cognoms:

Nom:

Categoria acadèmica:
Convocatòria externa sol·licitada:

Correu electrònic UdL:
Sí

No

Tipologia grup de recerca:

*En cas afirmatiu s’haurà de lliurar el document justificatiu de la sol·licitud presentada

Dades del projecte internacional sol·licitat
Convocatòria
Nom i programa:

Codi:
Data d’inici:

Data finalització:

Organisme convocant:
Publicació:
Projecte
Títol del projecte:

Nom del coordinador:

Institució:

Institucions participants i països:

Nom del responsable de la UdL:

Pressupost de l’estada
Lloc de la reunió:
Data inici reunió:
Despeses del viatge (€):

Data fi reunió:
Despeses d'allotjament (€):

Altres despeses (indicar-les):
Total despeses (€):

Import finançat per altres entitats (€):

Quantitat sol·licitada (€):

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

[L108. E3]

Memòria explicativa del projecte o xarxa proposats, en la qual constin els investigadors principals
dels grups externs a la UdL i s’identifiqui l’investigador responsable del projecte.

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.

VICERECTORAT DE RECERCA
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CONVOCATÒRIA D’ AJUTS PER A LA PREPARACIÓ O EXECUCIÓ DE PROPOSTES DE
PROJECTES INTERNACIONALS DE RECERCA. ANY 2018
M ODEL DE CARTA D’ ACCEPTACIÓ (REUNIONS PRÈVIES)

DNI/NIF/Passaport:
Cognoms:

Nom:

Departament:
Centre:
Universitat:
Correu electrònic:

Telèfon:

Accepto a participar a les reunions prèvies a la presentació de la proposta de projecte de recerca sobre el
tema:

Em comprometo a lliurar documentació justificativa de en la presentació de la proposta, en el seu moment
d’acord amb el que s’indica a la convocatòria.

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.

VICERECTORAT DE RECERCA

