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Per tal de completar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar de l’Adobe Reader versió 8.0.0 o versions posteriors.   
 
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:  
 
• Pas 1. Empleneu degudament el formulari.
El botó “Validar formulari” us indicarà els errors i/o els camps que us manquen completar.
 
 
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, premeu el botó "Netejar formulari".
 
 
 
 
El formulari es pot desar, mitjançant el menú Arxiu-Desar, tancar i continuar treballant posteriorment.
 
Quan el formulari estigui correctament emplenat la marca d’aigua amb el text ESBORRANY  canviarà pel text  PENDENT D’ENVIAR.
 
• Pas 2. Un cop completat i validat el formulari, envieu-lo a l’AGAUR prement el botó “Enviar formulari”. (cal estar connectat a Internet).
 
 
 
 
• Pas 3. Un cop enviat, el formulari ja no es podrà modificar. Llavors, en el formulari apareixerà el "Número de  referència AGAUR" , que significa que l'enviament de la sol·licitud s'ha fet correctament. Podeu desar el document, amb el número de referència , per a un futur seguiment
 
 
 
Només s'acceptaran sol·licituds en format electrònic.
 
Cada investigador només podrà presentar una sol·licitud a la convocatòria RecerCaixa 2016. En cas que un mateix responsable presenti més d'una sol·licitud només serà vàlida la darrera sol·licitud rebuda.
 
 
FULL NO VÀLID
Instruccions i passos a seguir per a emplenar la sol·licitud
Sol·licitud d'Ajuts per al finançament de projectes de recerca. Projectes convocatòria RecerCaixa 2016
Dades de l'investigador/a principal
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Data de naixement
Núm. identificador
Telèfon
Mòbil
Adreça electrònica
004 sexe
Categoria
En cas d'altres, indiqueu-ne quina:
Institució perceptora de l'ajut
Universitat/centre
Nom institució (si no s'ha trobat a la llista)
Nom departament
Telèfon
FAX
Adreça electrònica del departament
Tipus via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Província
Comarca
CIF
Dades del projecte
Títol
Àrea de coneixement
Data de finalització
Data d'inici
Import sol·licitat
Àrea de coneixement (si escau)
Àrea de coneixement (si escau)
Paraules clau
Import total projecte
Àmbit del projecte
Relació dels membres que integren el projecte (inclòs l'investigador/a principal)
Primer cognom
Nom
Segon cognom
Núm. identificador
005 sexe 
Universitat/Centre/Escola
Departament
Es disposa de contracte estable amb la institució?
015 Es disposa de contracte estable amb la institució
Referència del grup de recerca
En cas d'altres, indiqueu quina:
Càrrec o situació professional
És doctor/a?
012 Es doctor'a?
011 investigador principal sí o no 
És investigador principal del projecte?
Telèfon
Adreça electrònica
Breu resum del projecte (màxim 1/2 full)
Adjunteu el document en format pdf (màxim 2 MB).
Heu d'adjuntar, en format pdf, la memòria del projecte que presenteu.Trobareu un model a seguir a la nostra
pàgina web, juntament amb aquest imprès.
Signatura de la persona responsable de la sol·licitud
............................................, ....... de ......................... de 20
Signatura del/de la vicerector/a de recerca
De conformitat amb la LO 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), l'AGAUR us informa que incorporarà les vostres dades en un fitxer, ambla 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 l'AGAUR a Via Laietana núm. 28, 2a planta, 08003 de Barcelona o al correu electrònic lopd.agaur@gencat.cat.
 
Tanmateix aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès en l'àmbit universitari, recerca i innovació. Si no voleu rebre informació provinent de l'AGAUR marqueu la casella habilitada a tal efecte.
 
         
 
En cas que la persona interessada manifesti a l'AGAUR voluntats contradictòries en relació amb l'autorització de rebre informació d'interès en l'àmbit universitari, recerca i innovació, en els documents de sol.licitud d'ajuts de convocatòries diferents, només es tindrà en compte l'última comunicació efectuada per la persona interessada.
 
Per a més informació sobre la política de privacitat de l'AGAUR, us podeu adreçar a lopd.agaur@gencat.cat.
 
T’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran recollides en un fitxer propietat de Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (Fundació Bancària ”la Caixa”). Les teves dades s’obtenen per gestionar el servei o la informació que ens demanes en aquest formulari, i per remetre’t informació sobre els programes, activitats i/o serveis que ofereix Fundació Bancària ”la Caixa”.
 
Així mateix, mitjançant la teva acceptació, autoritzes Fundació Bancària ”la Caixa” a cedir les teves dades personals a les empreses i entitats que formen part del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”, perquè et remetin informació dels productes i serveis que ofereixen aquestes entitats i empreses. Confirmes que has accedit a l’«Informe de gestió i comptes anuals del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”», que es troba al nostre web www.obrasociallacaixa.org, en el qual es detallen les empreses i entitats que formen part del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”.
 
 
 
Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb el tractament de les teves dades, en els termes i en les condicions que preveu la normativa de protecció de dades de caràcter personal, a Barcelona (08028), av. Diagonal, 621-629, Àrea de Comunicació i Màrqueting, o enviant un missatge de correu electrònic a través del nostre web a l’opció Atenció a l’usuari, que es troba a la part inferior de la pantalla, adjuntant-hi còpia del teu DNI, NIE o passaport vigent. El fet d’emplenar aquest formulari implica que reconeixes que la informació i les dades personals que indiques són teves, exactes i certes.
 
En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal que ens facilitin seran recollides en un fitxer propietat de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Les dades s’obtenen per a gestionar el servei o la informació que se sol·licita amb el present formulari.
 
Aprofitem per informar-vos que aquestes dades seran tractades també amb la finalitat de proporcionar-vos informació (a través de correu postal, correu electrònic o SMS) del vostre interès sobre altres activitats i programes que puguin oferir les entitats. Si no voleu rebre informació provinent de l’ACUP marqueu la casella habilitada a tal efecte.
 
 
 
 Es podran exercir el drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb el tractament de les dades, en els termes i condicions previstos a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a l’adreça info@recercaixa.cat.
Resguard de Sol·licitud d'Ajuts per al finançament de projectes de recerca. 
Projectes convocatòria RecerCaixa 2016
Sol·licitant
Entitat
REGISTRE D'ENTRADA AUXILIAR NÚMERO: 9014
QUAN PRESENTEU LA SOL·LICITUD EN PAPER RECORDEU QUE AQUEST RESGUARD
 NO ÉS VÀLID SENSE EL SEGELL I LA DATA D'UN REGISTRE OFICIAL O DEL CENTRE
RECEPTOR  DE LA SOL·LICITUD, D'ACORD  AMB EL QUE PREVEU LA CONVOCATÒRIA
RECORDEU QUE EXISTEIXEN DIFERENTS MITJANS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
http://www.gencat.cat/agaur/presentacio
05/2016
Departament d'Empresa i Coneixement
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
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