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OFICINA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT

Informe final del projecte
(Convocatòria d’ajudes de cooperació universitària al desenvolupament – 2017)




Les dades de caràcter personal que es faciliten en aquest formulari quedaran incloses en un fitxer de la Universitat Jaume I, amb la finalitat de difondre’n l’oferta acadèmica i cultural, i portar a terme la gestió acadèmica i administrativa. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant la Secretaria General d’aquesta universitat, av. Sos Baynat, s/n, 12006 Castelló de la Plana.
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Títol del projecte: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..….……..…
Persona responsable: ………………………………………………………………………………………………………….……………..
País d’execució: ……………………………………………………………………………………………………..……….……..….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
Data d’inici: …………………………..……….…….…… Data de finalització: ……………..…………..………………………













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




Informe final d’objectius
Comparació entre objectius previstos, activitats realitzades i resultats obtinguts.

Objectiu previst
Activitat realitzada
 Resultat obtingut

………………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………....

………………………………………………..

…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..

…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....

………………………………………………..


…………………………………………………….


……………………………………………....




Justificació, si escau, dels desfasaments entre objectius i activitats realitzades.









Valoració general del projecte i estudis d’impacte realitzats.












Valoració general del projecte per part de la contrapart. (Adjuntar carta de valoració de la contrapart)






En quins materials ha incorporat el logotip de l’UJI al projecte? (Annexar materials que incorporen logotip UJI o fotografies del mateix)





En quins materials ha ressenyat la col·laboració de l’OCDS al projecte? (Annexar materials que incorporen ressenya de la col·laboració de l’OCDS o fotografies del mateix)






Informe econòmic final
Resum general (en euros)
Ajuda aprovada

…………………………..………………..………………………………………..…
Despesa justificada en aquest informe

…………………………..………………..………………………………………..…
Saldo sobre l’ajuda rebuda

…………………………..………………..………………………………………..…

Comparació entre despeses subvencionades i despeses realitzades


Partida
Subvencionat
Realitzat 

Euros
Altra moneda
Euros
Altra moneda
Despeses de material inventariable, infraestructures, construcció i reformes 





Despeses de material fungible





Despeses de desplaçament (bitllets i transport)





Despeses d’estada (allotjament i manutenció)





Despeses d’assegurances





Altres despeses (amb autorització de la OCDS)





Total 








Tipus i data del canvi aplicat





Possibles desfasaments entre partides subvencionades i partides realitzades (especifiqueu-ne detalladament els motius).



