CONVOCATÒRIA D’AJUT A LA RECERCA PASQUAL MARAGALL – 2020
DADES DE LA PERSONA/GRUP SOL·LICITANT



Recerca individual
Recerca en grup (en cas de presentar-se en grup omplir el formulari amb l’investigador
principal i adjuntar el CV de tots els membres)

Nom:
Data de
Naixement:

Primer Cognom:

Segon Cognom:
Lloc de
Naixement:

DNI/NIE:
Nivell
educatiu

Any
d’obtenció:

Especialitat:
Adreça
postal:
Telèfon:

Correu-e:

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PROJECTE
Títol projecte:
Àmbit
temàtic:
MOTIVACIÓ BREU PER A DESENVOLUPAR EL PROJECTE (MÀX. 1 FULL)

MEMÒRIA DEL PROJECTE (MÀX. 5 FULLS)

METODOLOGIA USADA (MÀX 1 FULL)

Convocatòria d’Ajuts a la Recerca Pasqual Maragall

CALENDARI PREVIST

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i
la seva normativa de desenvolupament (RD 1720/2007, de 21 de desembre), la Fundació
Catalunya Europa us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer amb la finalitat
exclusiva de gestionar la convocatòria corresponent. Podreu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en l'esmentada normativa, sens perjudici de la
normativa administrativa que sigui d'aplicació, dirigint-vos per escrit a la Fundació Catalunya
Europa a C/Sant Eusebi 48-50. Baixos. Local 3. 08006 Barcelona o al correu electrònic
info@catalunyaeuropa.net.
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Declaro:
1. Que com a persona usuària he estat informada del sistema de tractament de les meves
dades, així com dels drets que m'atorga la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal.
2. Que autoritzo a la Fundació Catalunya Europa perquè sol·liciti als òrgans i institucions que
estimi oportuns, les dades necessàries per a la gestió i resolució de la convocatòria.
3. Que no he sol·licitat ni rebut ajuts, premis o subvencions pel mateix projecte procedent de
les administracions i entitats públiques o privades, nacionals o internacionals. En cas contrari,
que en un full adjunt concreto els ajuts, premis o subvencions rebuts i/o sol·licitats.
4. Que em dono per assabentat/da que, transcorregut el termini previst a la convocatòria per a
la comunicació de la resolució sense que m'hagi estat notificada o sense que hagi estat
publicada la resolució de concessió o denegació de l'ajut, s'entendrà desestimada la meva
sol·licitud, sens perjudici de l'aplicació de la legislació vigent.
5. Que són certes i completes les dades d'aquesta sol·licitud, així com tota la documentació
annexa si escau, i em comprometo, si obtinc l'ajut, a complir les condicions que s'especifiquen a
la convocatòria.

Signatura de la persona sol·licitant
............................................, ....... de ......................... de 2020
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