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(Imprès 6) 

 

  

 

Convocatòria d’accions d’incentiu dels projectes i xarxes del Programa Marc d’I+D de la 
Unió Europea 

Modalitat A.- Reunions preparatòries per a la preparació de propostes de projectes o xarxes al 7é 
Programa Marc  

 

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

Nom i cognoms: ...................................................................................................................................... DNI: ................................ 
Categoria professional: ........................................................................................................................................................................... 
Centre: .............................................................................................................................................................................................................. 
Departament: ................................................................................................................................................................................................ 
Telèfon: ......................... / ................................................ / ......................... Fax: .......................................................................... 
 Prefix Número Extensió 
 

 

Títol de l’acció: 

 

 

 

 

Data d’inici ajut sol·licitat: 

 

 

 

 

 

 
(Signatura) 

Castelló de la Plana, .......... d ........................................................ de 20....... 



OFICINA DE COOPERACIÓ
EN INVESTIGACIÓ

I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC

Pla 2012 de promoció de la
investigació a l’UJI 
 
Sol·licitud d’accions d’incentiu a
la participació en el 7PM -
modalitat a 
(Imprès 6) 

 

  

 

Resum del projecte a elaborar. Breu memòria i llista de socis potencials 

(Màxim dues planes) 
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Descripció de l’activitat: viatges i reunions programats, lloc i dates, convocatòria reunió. 

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

 

Investigador/a responsable 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

 

Investigadors/es 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 

Cognoms: 
Nom: DNI: 
Categoria professional: 
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Pressupost 

Indiqueu el pressupost detallat de l’acció desglossant les despeses de viatge i les despeses 
d’allotjament i dietes. 
 


