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·	Aquest document ha de ser emplenat pel representant legal de l'entitat seu del projecte d'investigació i s'ha d'indicar el document pel qual es nomena el representant.
·	Aquesta declaració només l’han d'emplenar les institucions sense ànim de lucre i entitats privades. 




ANNEX 3


Document 1. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE NO INCÓRRER EN CAP CAUSA D'INCOMPATIBILITAT PER REBRE SUBVENCIONS SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT

MODEL DE DECLARACIÓ




                                                    , amb DNI                                                    com a representat legal de l’entitat                             i d'acord amb el document de nomenament                                                 


DECLAR


Que l'entitat                                                           no té cap causa d'incompatibilitat per rebre subvencions segons la legislació vigent.

I  perquè consti, i tingui l'efecte que correspongui, sign aquesta declaració



Palma,                                                     de 2004



















Document 2. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT D'ESTAR AL CORRENT DEL PAGAMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS I DE LA SEGURETAT SOCIAL.

MODEL DE DECLARACIÓ




                                                    , amb DNI                                                    com a representat legal de l’entitat                             i d'acord amb el document de nomenament                                                 


DECLAR



Que l'entitat                                                           està al corrent del pagament de les obligacions tributàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de la Seguretat Social.

I  perquè consti, i tingui l'efecte que correspongui, sign aquesta declaració



Palma,                                                     de 2004






















·	S'hi han d’indicar nom i llinatges, número d'identificació fiscal, titulació, categoria professional, situació laboral, dedicació setmanal al projecte i signatura de cada un dels membres. 


Document 3. CONFIGURACIÓ DE L'EQUIP INVESTIGADOR

DADES DELS MEMBRES DE L'EQUIP. S'ha d'emplenar una fitxa per cadascun dels membres de l'equip.

·	Model de Fitxa




Cognoms:  FORMTEXT      
Nom:  FORMTEXT      
DNI:  FORMTEXT      
Data de naixement:  FORMTEXT      
Sexe:  FORMTEXT  

Situación profesional actual     
Organisme:  FORMTEXT       
Dept./Secc./Unitat: FORMTEXT      
Direcció postal:  FORMTEXT      
Especialització (Codi UNESCO):  FORMTEXT      
Categoria professional:  FORMTEXT      
Data d'inici:  FORMTEXT      
Situació administrativa
	 FORMCHECKBOX  Plantilla		 FORMCHECKBOX  Contractat		 FORMCHECKBOX  Interí		 FORMCHECKBOX  Becari 	 FORMCHECKBOX Altres situacións:   FORMTEXT      

Dedicació setmanal al projecte	A temps complet	 FORMCHECKBOX 
					A temps parcial	 FORMCHECKBOX 

Formació Acadèmica

		Titulació Superior					Centre				    Data
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      

		Doctorat					Centre				Data	
 FORMTEXT      
 FORMTEXT      
     

Signatura

















·	El resum ha de ser breu i precís, exposant tan sol els aspectes més rellevants.
·	S'ha de tractar la finalitat del projecte; els antecedents i l'estat actual dels coneixements cientificotècnics, inclosa la bibliografia més rellevant; els grups nacionals o internacionals que treballen en la mateixa matèria específica del projecte o en matèries afines.



Document 4.  RESUM DEL PROJECTE  I MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL PROJECTE

1	RESUM DEL PROJECTE (màxim 250 paraules)




















2	INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ
































3. OBJECTIUS DEL PROJECTE

	(màxim dues pàgines)

u	3.1 Descriure breument les raons per les quals es considera pertinent plantejar aquesta investigació i, si fos el cas, la hipòtesi inicial en la qual es fonamenten els objectius del projecte. 















u	3.2. Indicar els antecedents i resultats previs, de l'equip sol·licitant o d'altres, que avalin la validesa de la hipòtesi inicial. 
















u	3.3. Enumerar breument i descriure amb claredat i precisió els objectius concrets que es persegueixen, els quals han d'adequar-se a les línies temàtiques prioritàries de la Resolució (annex 1) i als aspectes prioritzats d’aquesta. 


1.

2. 

3.

4.




 

S'ha de detallar i justificar amb precisió la metodologia i el pla de treball que es proposa i s'ha d'exposar la planificació temporal de les activitats, inclòs el cronograma. Si se sol·licita ajuda per a personal contractat, se n'ha de justificar clarament la necessitat i les tasques que ha de desenvolupar.



4. METODOLOGIA, PLA DE TREBALL I  CRONOGRAMA



















































Indicar les activitats prèvies de l'equip  i contribucions prèvies de l'equip amb la finalitat de justificar la capacitat del grup per dur a terme el projecte


5. HISTORIAL DE L'EQUIP SOL·LICITANT 
(màxim dues pàgines)
















































.
¨	

5.1 FINANÇAMENT PÚBLIC I PRIVAT (PROJECTES I CONTRACTES DE R+D) DELS  MEMBRES DE L'EQUIP INVESTIGADOR

S'ha d'indicar únicament el finaçament dels darrers cinc anys, ja sigui d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.
S'han d'incloure les sol·licituds pendents de resolució. 





Títol del projecte o contracte
Relació amb la sol·licitud que ara es presenta (1)


Investigador Principal
Subvenció concedida o sol·licitada 


Entitat financera i referència del projecte
Període de vigència o data de la sol·lictud (2)



EURO









































(1)	Escriure 0, 1, 2 o 3 segons  la següent clau: 
0 = És el mateix projecte
1 = està molt relacionat
2 = està poc relacionaat
3 = sense relació
(2)   Escriu amb una C o una S segons es tracti d'un concesió o d'una sol·licitud.


6. PRESSUPOST DETALLAT 

(d'acord amb el punt 5 de la Resolució)


·	Aquest document ha de ser emplenat per l'investigador responsable del projecte sol·licitat.
·	Aquesta declaració l’han d'emplenar totes les entitats sol·licitants.
·	Si no heu rebut cap ajuda també ho heu d'indicar.
·	En el cas d'haver rebut o sol·licitat qualque ajuda n’heu de fer una relació


Document 5. DECLARACIÓ D'AJUDES OBTINGUDES I/O SOL·LICITADES EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE OBJECTE DE LA SOL·LICITUD.

5.1 MODEL DE DECLARACIÓ




                                                    , amb DNI                            , amb domicili a                        he presentat com a investigador responsable sol·licitud d'ajuda per al projecte titulat                                                                

DECLAR


Que he sol·licitat o obtingut qualsevol tipus d'ajuda de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacional o internacional, en relació amb el projecte objecte d'aquesta sol·licitud.


Sí
No
La relació d'ajudes és:








I  perquè consti, i tingui l'efecte que correspongui, sign aquesta declaració



Palma,                                                     de 2004













·	



