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Projectes Projectes d’Innovació UJI-Empresa* 

Dades del projecte 

Títol del projectei: 
 

Àrea temàtica de l’ANEP seleccionada per a l’avaluació del projecte: 

 

Classificació UNESCOii: ......................................................................................... Durada (en mesos): ...................................... 

Departament/institut on s’inscriu: 

 

Responsable administratiu: 

Nombre total d’investigadors: 

Dades de l’investigador /a principal 

Cognoms: .......................................................................... Nom: .............................. DNIiii: ........................ Any de naixement:  

Àrea de coneixement: 

Dedicació en l’organisme: X Completa   

Grau acadèmic: X Doctor/a 

Titulació acadèmicaiv: 

Categoriav : 

Relació laboral amb l’organisme: 
   Funcionari/ària    Interí/ina    Contractat/ada    Altres  

Dades de l’empresa que participa en el projecte 

Nom: 

CIF: 

Responsable de l'empresa: 

Telèfon: ............................................... Fax: ....................................... Adreça electrònica: ................................................................... 

Adreça postal: ......................................................................................................................................................................... CP: ................... 

Municipi: .............................................................................................................................. Província: .......................................................... 

País: ............................................................................................................................ 

                                                           
* Vegeu les instruccions per emplenar aquest imprès en l’última pàgina. 
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Pressupost del projecte a executar per l’UJI (en euros) 

Concepte Import 

A= Ajuda sol·licitada  

B= Aportació dinerària de l’empresa (sense IVA)vi  

C= Total  

(B ha de ser igual o superior a 0,5xA) 

Distribució per conceptes del pressupost a executar per l’UJI (en euros) 

Concepte Import 

Material inventariable  

Manteniment  

Material fungible  

Viatges i Dietes  

Becaris/Personal contractat a càrrec del projecte  

Altres despeses  

Aportació en espècie  

C= Total  

Detall de l’aportació en espècie de l’empresa (en euros) 

Concepte Import 

  

  

  

  

  

  

D= Total  

(Detallar i valorar econòmicament l’aportació en espècie per conceptes) 

(B+D ha de ser igual o superior a A)  
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Documentació administrativa a aportar 

a) Memòria del projecte (Imprés 62) 

b) Curricula dels investigadors de l’UJI participants (Imprés 3) 

c) Contracte subscrit amb l’empresa participant segons model (Imprès núm. 63) 

d) Curricula del personal de l’empresa participant, si escau (Format lliure) 

e) Certificat de vinculació de l’empresa i ESPAITEC, emès per l’entitat gestora del Parc 
Científic, Tecnològic i Empresarial de l’UJI, si escau 

 

 

 

 

 

 

Signatura de l’investigador/a principal  

 

 

 

 

 

Castelló de la Plana, .......... d ........................................................ de 201 
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Personal investigador . 

Investigador/a principal: 

Any de naixement:  DNIvii:  
Titulació:            Grau:  
Àrea de coneixement:          Categoria:  
Signatura de conformitat: 
 
________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNIviii:  
Titulació:            Grau:  
Àrea de coneixement:          Categoria:  
Signatura de conformitat: 
 
________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNIix:  
Titulació:            Grau:  
Àrea de coneixement:          Categoria:  
Signatura de conformitat: 
 
________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNIx:  
Titulació:            Grau:  
Àrea de coneixement:          Categoria:  
Signatura de conformitat: 
 
________________________________________________________________________________ 

Becaris de FPI (Mº Economia i Competitivitat/ /Generalitat Valenciana, Programa Santiago Grisolia, Predoctorals UJI) 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNI:  
Titulació:   Grau:  
Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  
Signatura de conformitat: 
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Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNI:  
Titulació:   Grau:  
Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  
Signatura de conformitat: 
 
 

 

Becaris postdoctorals de la Universitat Jaume I 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNI:  
Titulació:   Grau:  
Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  
Signatura de conformitat: 
 
________________________________________________________________________________ 

Cognoms i nom: 

Any de naixement:  DNI:  
Titulació:   Grau:  
Entitat finançadora: Data de començament de la beca:  
Signatura de conformitat: 
 
 

 
 
 
 
                                                           
i Eviteu-hi les abreviacions i les fórmules. 
ii Cal emprar-hi preferentment sis dígits i en cap cas menys de quatre. 
iii Si no en té, el número del NIE o passaport. 
iv Si té més d’una titulació, indiqueu-hi la que tinga més relació amb el projecte. 
v La que tinga reconeguda en l’organisme o entitat. 
vi Aquesta quantitat ha de ser igual o superior al 50% de l’Ajuda sol·licitada 
vii Si no en té, el número del NIE o passaport. 
viii Si no en té, el número del NIE o passaport. 
ix Si no en té, el número del NIE o passaport. 
x Si no en té, el número del NIE o passaport. 


