FORMULARI DE SOL·LICITUD
CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS PER A ACTIVITATS D’IMPACTE
SOCIAL DE LA RECERCA 2020
RESUM DE L’ACTIVITAT
Títol de l’activitat:

Paraules clau:

Nom i cognoms de la persona sol·licitant responsable de
l’activitat:

Vinculació amb la UPF:
□ Estudiant
□ PAS

Sexe:

DNI/Passaport:

Departament, servei, estudis:
□ PDI

Lloc on es farà l’activitat:

□ PSR
Import total sol·licitat:

Si és el cas, nom i CIF de les entitats col·laboradores:
Nom

Data
d’inici:

Data de
finalització:

CIF

Documentació que s’hi adjunta:
□ Declaració responsable de la persona que ostenta la responsabilitat de l’activitat, en què
s’especifica que l’activitat no vulnera drets de tercers, com sigui de propietat intel·lectual, industrial,
d’imatge, de protecció de dades personals o qualsevol altre.
□ Carta signada per l’entitat col·laboradora a la qual es vinculi l’activitat, en què es justifiqui l’interès i
el tipus de participació i una declaració d’inexistència de conflicte d’interessos.

Signatura de la persona sol·licitant i data
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DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

DNI/Passaport:

Codi postal:

Sexe:

Adreça:

Localitat:

Correu electrònic:

Telèfon:

Breu currículum (màxim 100 paraules):

...................................................................................... amb DNI/Passaport ....................

Declaro:
□ Que l’activitat que es durà a terme no vulnera drets de tercers, com sigui de propietat intel·lectual,
industrial, d’imatge, de protecció de dades personals o qualsevol altre.
□ Que disposo del consentiment de les altres persones participants o col·laboradores de les quals presento
dades en aquesta sol·licitud.

Signatura de la persona sol·licitant i data
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D’ALTRES PARTICIPANTS EN L’ACTIVITAT DE LA UPF
(Inseriu un quadre per participant)
Nom i cognoms:

Sexe:

Vinculació amb la UPF:

DNI/Passaport:

Departament, servei, estudis:

Paper que desenvoluparà en l’activitat finançada:

Signatura

DADES DE LES ENTITATS COL·LABORADORES
Nom de l’entitat col·laboradora:

CIF:

Tipus d’entitat:

Missió:

Adreça postal:

Adreça electrònica:

Persona de contacte:

RESUM DEL PRESSUPOST
Descripció de la despesa
(personal, viatges, fungible...)

Justificació

Import (€)

TOTAL
* No es podran cobrir despeses de caràcter administratiu originades a la UPF ni es podrà destinar l’ajut a
la remuneració de serveis professionals de les persones participants de la Universitat
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MEMÒRIA DE L’ACTIVITAT
(Màxim 5 pàgines)

1. Títol:
2. Descripció de l’activitat:
3. Justificació de l’activitat:
4. Definició dels objectius:
5. Activitats: [S’han de numerar les activitats indicant per a cadascuna, a més de la descripció, quines
persones se’n responsabilitzaran o hi estaran implicades i la temporalitat]
6. Format de l’activitat: (Original, innovador i apropiat als objectius)

7. Abast i persones beneficiàries: (Directes i indirectes, desagregades per sexe i per col·lectius socials)

8. Descripció de les entitats col·laboradores i com s’articularà la col·laboració:

9. Previsió de l’impacte del resultat de l’activitat i explicació del com es mesurarà aquest impacte:
 Indicadors
 Metodologies

10. Comunicació de l’activitat:
11. Indiqueu si l’activitat està vinculada a algun projecte de recerca vigent. Indiqueu-ne l’IP, el codi
oficial i l’entitat convocant:

12. Experiència prèvia de l’equip de l’activitat en activitats d’impacte social de la recerca:

13. Cronograma:
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INDICADORS DE L’ACTIVITAT
1. Nombre de dones participants en l’activitat:
2. Nombre d’homes participants en l‘activitat:
3. Departaments, serveis o estudis que participen en l’activitat:
4. Persona/es que participen en l’activitat amb experiència o formació en impacte de la recerca i/o RRI:
5. Nombre d’entitats col·laboradores:
6. ODS als quals es lliga l’activitat (màxim 3):
7. Activitat lligada al Planetary Wellbeing UPF:
□ Sí
□ No

UNITAT DE COMUNICACIÓ I PROJECCIÓ INSTITUCIONALS

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la Mercè, 12. 08002 Barcelona | Telèfon: 93 542 20 00. Podeu
contactar amb del delegat de protecció de dades de la Universitat (dpd@upf.edu)
Finalitat: gestió de la convocatòria de concessió d’ajuts destinats a finançar activitats d’impacte social de la recerca. Les vostres dades
es conservaran durant l’edició de la convocatòria corresponent i mentre es puguin derivar responsabilitats legals de la seva realització.
No obstant, la informació sobre persones subvencionades es mantindrà a la pàgina web de la Universitat d’acord amb la legislació
sobre transparència i també podrà ser mantinguda dins campanyes de difusió de les activitats subvencionades d’acord amb l’article 16
de les bases de la convocatòria.
Legitimació: missió d’interès públic (d’acord amb l’article 41 de la Llei orgànica 6/2001, d’universitats).
Destinataris: les vostres dades seran tractades per la Universitat Pompeu Fabra, i no es cediran a tercers, excepte per al compliment
d’obligacions legalment establertes. No obstant, es publicarà en la pàgina web la identificació de les persones subvencionades d’acord
amb la legislació de procediment administratiu i la legislació sobre transparència. Igualment, es podrà fer difusió de les activitats
subvencionades d’acord amb l’article 16 de les bases de la convocatòria.
Drets: podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió i en determinats casos la portabilitat, podeu oposarvos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu
contactar amb el delegat o delegada de Protecció de Dades de la UPF (dpd@upf.edu) per qualsevol consulta, o si considereu que els
vostres drets no s’atenen correctament. El delegat o delegada de Protecció de Dades comunicarà a la persona afectada la seva decisió
en un termini màxim de 2 mesos a comptar des de la recepció de la reclamació. En cas de no resultar satisfeta es pot presentar
reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).
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