2015EXIT - Relació provisional de sol·licituds admeses i excloses

Referencia

Investigador sol·licitant

Actuació

Estat

Motius Exclusió

2015EXIT-01

ALBERTO CORONAS SALCEDO

High temperature lift heat pumps using natural refrigerants for cooling and heating in industrial and building applications

Admesa

2015EXIT-02

CILIA M. WILLEN

Accions preparatòries propuesta europea

Exclosa

1-2-4-5

2015EXIT-03

ENRIC OLIVÉ SERRET

La dimensió espiritual: un nou horitzó per a la integració de la diversitat cultural i religiosa

Exclosa

3-4

2015EXIT-04

CARME GARCÍA YESTE

Successful educational methods to empower young's innovative and entrepreneurial skills

Exclosa

3-4

2015EXIT-05

ALBERT MAS BARON

Biotechnological responses to winemaking challenges

Admesa

2015EXIT-06

SERGIO NASARRE AZNAR

Preparació d'un RIA en el pilar III Horitzó 2020

Exclosa

2015EXIT-07

ROBERT RALLO MOYA

Promises, opinions and facts

Admesa

2015EXIT-08

MIREIA VALVERDE APARICIO

The european service society: Citizens, consumers and workers

Admesa

2015EXIT-09

DOMÈNEC PUIG VALLS

Support development affordable personalized interfaces disabilities

Exclosa

2015EXIT-10

BENJAMÍ IÑÍGUEZ NICOLAU

3D printing of organic transistors

Admesa

2015EXIT-11

MERCÈ GISBERT CERVERA

A 3D virtual environment for the acquisition of the digital competence

Admesa

2015EXIT-12

VICTÒRIA ARIJA VAL

Impacte de la dieta, factors ambientals (físics, químics, biològics, psicològics i socials) en el neurodesenvolupament i
transtorns neuropsiquiàtrics en la infància, adolescència, adultesa i tercera edad. Paper de la microbiota intestinal i l'estil
de vida en el neurodesenvolupament i el comportament en l'humà.

Admesa

MOTIUS D'EXCLUSIÓ
Clau
1
2
3
4
5
6
7

Descripcio
Incompliment del requisit establert a l'apartat 3 de les bases de la convocatòria: 1.1
Incompliment del requisit establert a l'apartat 3 de les bases de la convocatòria: 1.2
Manquen signatures de conformitat de participacio d'algun membre de l'equip
Manquen les autoritzacions per participar en el projecte dels membres d'altres organismes
Manquen els CV dels membres d'altres organismes
Data realitzacio projecte incorrecta
Manca Memòria científica i tècnica del projecte

Data de publicació: 4/12/12015
Data de termini de presentació d'esmenes: 17/12/2015
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