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Exp.

ENTITAT

COGNOMS Y NOM

MOTIUS

ACOMP/2015/013

UMH

MICOL MOLINA, JOSE LUIS

4,5

ACOMP/2015/124

UA

BRU MARTÍNEZ, ROQUE

4

ACOMP/2015/210

UV

BOLINK HENDRIK JAN

6

ACOMP/2015/236

UV

TAMARIT ESCALONA, CECILIO

4

ACOMP/2015/241

UV

VALLS FERRER, JUAN ANTONIO

5,7

ACOMP/2015/247

UV

GONZÁLEZ ARRÁEZ, JOSÉ IGNACIO

4,5,6,11,12

ACOMP/2015/262

UPV

MULA BRU, JOSEFA

1,2,5,

ACOMP/2015/263

AIDO

ALCON GARGALLO, NATIVIDAD

1,2,5,9
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MOTIUS
1.La sol·licitud ha sigut presentada fora del termini establit en la base 4.1 de l'annex XI)
2. Falta la signatura del representant legal de l'entitat en la sol·licitud.
3. L'investigador principal no acredita el títol de doctor.
4. El projecte d'investigació per al qual se sol·licita l'ajuda ha d'estar vigent tant en el moment de finalització
del termini per a la presentació de sol·licituds com durant l'execució de l'ajuda. (Base B2.3 de l'Annex XI de
l'Orde)
5. Falta la relació detallada dels membres components de l'equip d'investigació, que haurà de coincidir amb el
grup formal aprovat del Pla Nacional o pel Programa Marc de la U.E. (Base B4 de l'Annex XI de l'Orde). En
cas de tractar-se d'un projecte del Programa Marc de la U.E.,es necessita el certificat del responsable en
matèria d'investigació de l'entitat que indique la relació de membres de l'equip.Els membres de l'equip de
treball no es consideren membres de l'equip d'investigació.
6. La quantitat sol·licitada excedix l'import máxim a concedir, tenint en compte que la quantitat concedida en la
present ajuda unida a altres ajudes o subvencions rebudes per a la realització del projecte no pot superar el
seu cost total.
7. S'han sol·licitat gastos no subvencionables.
8. En cas de sol·licitar gastos per a contractació és necessari aclarir les activitats a contractar.La
subcontractació de les activitats del grup d'investigació no són subvencionables.
9. Falta la memòria justificativa de la necessitat de la dotació complementària per al projecte d'I+D. (Base B4
de l'Annex XI de l'Orde).
10. Falta el Currículum de l'investigador principal (Base B4 del Annex XI de l'Orde).
11. Falta el document que acredite la quantitat inicialment sol·licitada. (Base B4 de l'Annex XI de l'Orde).
12. Falta el document que acredite la concessió del projecte d'I+D, indicant la quantitat concedida i així com
les dates d'inici i finalització (Base B4 de l'Annex XI de l'Orde).
13. Falta l'historial científic-tècnic dels últims tres anys de l'equip o grup d'investigació. (Base B4 de l'Annex XI
de l'Orde).
14. Falta el certificat del responsable en matèria d'investigació de l'entitat, en el cas de les ajudes del
Programa Marc de la U.E. o projectes coordinats. (Base B4 de l'annex XI de l'Orde).

