Direcció General d’Universitat,
Estudis Superiors i Ciència

Av. de Campanar, 32 – 46015 València

ANNEX
Exp.

ENTITAT

COGNOMS Y NOM IP

MOTIUS

ACOMP/2013/043

CSIC

FERRANDIZ MAESTRE,CRISTINA

6,7,11

ACOMP/2013/107

CSIC

TEJEDOR RESCALVO,FRANCISCO J. 8,11

ACOMP/2013/228

FCVCIPF

KNECHT ROBERTO,ERWIN

1,2,3,4,5,7,9,11,12

ACOMP/2013/051

FIHCUV

SIMÓN VALLÉS,CARLOS

2,5,8

ACOMP/2013/241

FIHULAFE

MULLOR SANJOSÉ,JOSÉ LUIS

8,11

ACOMP/2013/021

UMH

PÉREZ PÉREZ,JOSÉ MANUEL

7,12

ACOMP/2013/082

UCH-CEU

MURIACH SAURI,MARIA EDDA

7,8,11

ACOMP/2013/212

UJI

GARCIA MACHO,RICARDO

7,11

ACOMP/2013/219

UJI

SANZ VALERO,PEDRO J.

7,11

ACOMP/2013/158

UV

CHAVES AVILA,RAFAEL

7,8

ACOMP/2013/202

UV

SAUS MAS,JUAN

1,2,7,8,11

ACOMP/2013/126

UPV

GARCÍA RUPÉREZ,JAIME

6,7,11

1.Falta el document que acredite la quantitat inicialment sol·licitada. (Base B4 de l'Annex X de l'Orde).
2. 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 X de l'Orde).
3. Falta el Currículum de l'investigador principal (Base B4 del Annex X de l'Orde).
4. Falta l'historial científic-tècnic dels últims tres anys de l'equip o grup d'investigació. (Base B4 de l'Annex
X de l'Orde).
5. Falta la memòria justificativa de la necessitat de la dotació complementària per al projecte d'I+D. (Base
B4 de l'Annex X de l'Orde).
6. 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 X de l'Orde).
7. 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.
8. 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 X de l'Orde).
9. S'han sol·licitat gastos no subvencionables.
10. L'investigador principal no acredita el títol de doctor.
11. 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 X 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.
12. En cas de sol·licitar gastos per a subcontractació és necessari aclarir el conceptes a subcontractar i la
quantitat i percentatge respecte a l'import sol·licitat

