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ANNEX
EXPEDIENT
GV/2016/006

ENTITAT
UV

NOM
VICENTE LLAVATA, SANTIAGO

MOTIUS

OBSERVACIONS

7

GV/2016/048

UMH

LOPEZ SANCHEZ-LAORDEN, BERTA

12

GV/2016/077

UPV

PRIMO ARNAU, ANA MARÍA

2, 11

GV/2016/098

UA

REIG GARCÍA-GALBIS, MANUEL

14

GV/2016/119

UV

AZCARRAGA MONZONIS, CARMEN

2, 11

GV/2016/168

FISABIO

AMAT MADRAMANY, ANA

3, 8

GV/2016/181

AIJU

VARELA GANDÍA, FRANCISCO JOSÉ

8

GV/2016/184

ALUDIUM

CATALÁ ESTEVE, LUCIA

4

GV/2016/186

UPV

MONREAL MENGUAL, LLUCIA

8, 12

GV/2016/192

FCVCIPF

CONEJOS SANCHEZ, INMACULADA

8

GV/2016/199

UPV

LENGUA LENGUA, ISMAEL

1, 6, 7, 8, 12, 13

GV/2016/200

UPV

LLINARES MILLÁN, JAIME

1, 7, 8, 9, 10, 11, 13

GV/2016/201

UPV

MONTAÑANA AVIÑO, ANTONI

7, 13

GV/2016/202

UV

RAMÓN-LLIN MÁS, JESÚS

1, 7, 13

GV/2016/203

UA

RIZO VALERO, DAVID

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

GV/2016/204

UV

ROMÁ MATEO, CARLOS

7, 13

GV/2016/205

UV

SERNA GARCÍA, EVA

7, 13

Durant el període d’esmena no es podrà modificar l’objecte i la
condició de la sol·licitud presentada (Base 5.2 Annex I). No es
poden incorporar altres membres a l’equip diferents dels
relacionats en la sol·licitud inicial.

Durant el període d’esmena no es podrà modificar l’objecte i la
condició de la sol·licitud presentada (Base 5.2 Annex I). No es
poden incorporar altres membres a l’equip diferents dels
relacionats en la sol·licitud inicial.
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Tipus d’esmena.
1. Falta currículum vitae de cada un dels Investigadors que figuren en la sol·licitud. (base 4.2.b de l’annex IX.
2. Falta currículum vitae de l’Investigador Principal (base 5.2.b de l’annex IX).
3. Falta declaració responsable de què cap membre de l’equip ha participat com a investigador principal ni forma part d’un altre grup dels assenyalats en la base 3 de l’annex IX.
4. En el cas d’entitats privades, la sol·licitud s’acompanyarà de còpia d’estatuts o documentació acreditativa de constitució d’entitat sol·licitant, i còpia de document acreditatiu de
representació legal de la persona que dóna conformitat a la sol·licitud (base 2.7 annex I).
5. Falta la memòria científic tècnica del projecte d’investigació (base 5.2.a de l’annex IX).
6. Falta el pressupost de gastos desglossat per cada any i per conceptes inherents a l’execució del projecte i/o el pressupost presentat és incorrecte(base 5.2.d de l’annex IX).
7. La sol·licitud ha d’anar firmada pel representant legal de l’entitat (base2.8 de l’annex I).
8. Cap membre del grup d’investigació haurà participat com a investigador principal de projectes (o subprojectes) finançats per plans nacionals d’I+D’i o programes marc de la Unió
Europea.(base 3 de l’annex IX).
9. L’import de l’ajuda sol·licitada és superior a la prevista en la convocatòria i/o han inclòs gastos no subvencionables (base4 i 5 de l’annex IX).
10. L’equip estarà format com a mínim per tres investigadors, dels quals almenys l’investigador principal i una altra persona del grup han de posseir el títol de doctor (base 3.1 de
l’annex IX).
11. L’investigador principal no és Doctor i/o no ha obtingut el títol de Doctor després de l’1 de gener de 2008 (base 3.2.a de l’annex IX).
12. L’IP no haurà sigut IP de projectes que hagen percebut ajudes de la CEICD. La resta de grup no formarà part de grups amb finançament vigent o que la vagen a sol·licitar per a
2016 a càrrec de convocatòries de la GV per a foment grups emergents, consolidables o Prometeu (base 3.2.b i 3.3 de l’annex IX).
13.-La sol·licitud ha sigut presentada fora dels terminis establits en la base 5.1 de l’annex IX.
14.-L’investigador principal ha de tindre formalitzada la seua vinculació estatutària o contractual amb l’entitat beneficiària i mantindre’s fins a la data final del termini d’execució de
l’actuació (base 2.3 i base 3.1 de l’annex IX).

