DIRECCIÓ GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

Avda. Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

CERTIFICAT DE DESPESES DE LES SUBVENCIONS A LA EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS
INVESTIGADORS – SEJI 2017
(Entitats incloses en l’article 22.2b) de l’Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament
tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana)

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SEJI/2017/____
INVESTIGADOR RESPONSABLE:
ENTITAT-CENTRE:

En relació amb l’ajuda concedida,
Sr. / Sra. ...................................................................................................1 ,...................................................2
CERTIFIQUE:
A.

Que les quantitats concedides han sigut degudament registrades en la comptabilitat de l’entitat.

B.

Que els fons concedits s’han destinat a realitzar l’activitat per a la qual van ser concedits i que no s’ha percebut cap
altre tipus d’ajuda que duplique el finançament de l’ajuda concedida.

C.

Relació de les despeses realitzades a càrrec d’esta subvenció:

DESPESES REALITZADES
1. Despeses de contractació de personal
1.1 Personal de suport tècnic o administratiu

€

1.2 Personal investigador de caràcter predoctoral

€

2. Despeses d'execució i funcionament
2.1 Material fungible

€

2.2 Viatges, manutenció i allotjament de les persones que formen part del projecte
d’investigació

€

2.3. Viatges, manutenció i allotjament investigadors doctors invitats

€

2.4 Difusió activitats del projecte

€

2.5 Realització jornades científiques (màxim 6.000,00 €)

€

2.6 Despeses d’adquisició d’equipament cientificotècnic

€

2.7 Altres despeses estrictament necessàries per a l’execució del projecte

€

3. Costes indirectes
3.1 Despeses de funcionament de l'entitat (máxim 15 % contractació de personal)
TOTAL

€
€

D.

S'ADJUNTA CERTIFICAT en què s'acredita l'exempció total o parcial de l'IVA (En el cas d'exempció parcial
indicar el percentatge)

E.

S’adjunten els originals o còpies compulsades dels justificants de les despeses realitzades (factures i altres documents
de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa) i els originals o
còpies compulsades dels contractes i de les nòmines, acompanyades dels butlletins de cotització TC1 i TC2 del
personal contractat.

Data, signatura i segell

1 Nom del responsable financer de l’entitat
2 Càrrec

Data límit d'entrega: 20 de novembre de 2017

