Imprimir formulari
Carrer Marcel·lí Domingo, 2-6
43007 Tarragona
Teléfono: 977 559 522
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Codi d'expedient:

Enviar per e-mail
2014LINE-

Informe de seguiment

Investigador/a principal:
Títol del projecte:

Data d'inici

Data de finalització

Data de l'informe

Signatura de l'/la investigador/a principal

NOTA: Recordi que per realitzar qualsevol canvi que suposi una modificació en les condicions de concessió de
l'ajut o en la composició de l'equip, caldrà l'autorització del Vicerectorat d'Investigació i Relacions amb
Institucions Sanitàries

VICERECTOR/A D'INVESTIGACIÓ I RELACIONS AMB INSTITUCIONS SANITÀRIES

A. ACTIVITATS REALITZADES I GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS PROPOSATS
1. Descriure breument les activitats realitzades (12 mesos/18 mesos) de vigència del
projecte. Indicar si s'ha aconseguit algun resultat significatiu durant aquest període.

2. Indicar si s'ha trobat amb dificultats en el desenvolupament del projecte, especificant el
tipus de dificultat (caràcter científic, de gestió, etc.).

B. SOL·LICITUDS PRESENTADES EN ALTRES PROGRAMES D'R+D
1. Indicar les convocatòries en les que s'ha presentat aquest mateix projecte, especificant:
Convocatòria

Organisme

Data sol·licitud

Estat

Import concedit

2. Indicar les convocatòries en les que està previst presentar aquest mateix projecte durant el
2014 o bé 2015, especificant:
Convocatòria

Organisme

Data sol·licitud

Import a sol·licitar

C. PERSONAL EN EL PROJECTE
1. Informar, si escau, de les incorporacions per al període següent: nom, cognoms, titulació,
situació laboral (beca o contracte) i tasques a desenvolupar en el projecte.

2. Informar, si escau, de les baixes per al període següent: nom, cognoms, motiu i data de
baixa.

D. RELACIONS O COL·LABORACIONS EXTERNES A LA URV
1. Cas que estigui prevista la col·laboració per part d'alguna empresa o entitat, indicar com
s'està duent a terme aquesta participació.

2. Si el projecte ha generat altres col·laboracions o transferències amb grups de recerca o bé
amb entitats no acadèmiques, descriure-les breument.

3. Si s'ha iniciat la participació en projectes nacionals o internacionals amb temàtiques
relacionades amb el projecte, indiqui el programa, tipus de participació i beneficis pel
projecte.

E. DESPESA REALITZADA
1. Indicar el total de despesa realitzat en el projecte fins a l'actualitat:
Concepte

Import concedit
(60%/100%)

Despesa realitzada

Altres ingressos (cofin.)

Personal
Inventariable
Fungible
Viatges i dietes
Altres
Total despeses
2. Comentar breument si hi ha hagut alguna modificació en aquest apartat sobre les
condicions inicials de concessió.

