
Convocatòria d’Ajut a la Recerca Transversal (ART)     
 
 
 
 

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA CONVOCATÒRIA D’AJUT EN EL MARC DEL 
PROGRAMA AJUTS A LA RECERCA TRANSVERSAL DE L’INSTITUT DE NANOCIÈNCIA I 

NANOTECNOLOGIA (Convocatòria ART 2022) 
 
 

 
 

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA* 
 

 
 Si s’escau, còpia del contracte i compromís del/de la responsable del grup de 

garantir l’acompliment dels objectius del projecte en el cas de rebre l’ajut i que 
el contracte del/de la sol·licitant acabi abans del 15 de desembre del 2023 

 Declaració on s’assegura que els candidats no han estat IP de cap altre ajut 
competitiu  

 Memòria del projecte i CV del/s candidat/s 
 Si s’escau, memòria de convocatòria ART anterior 
 Declaració per part de cada un dels responsables dels grups participants  

a la proposta conforme hi donen el seu vistiplau. 
 
 
Indica si has estat IP d’algun Ajut a la Recerca Transversal (en el cas de 2 IP, només que un ho hagi estat, s’ha 
de marcar) 

Convocatòria 2018 
 Convocatòria 2019 
 Convocatòria 2020  
 Mai o cap de les anteriors 
 

* La sol·licitud, la memòria, el CV dels sol·licitants i documentació acompanyant, s’han 
d’entregar en format digital a través del Formulari adjunt (FORMULARI). El termini de 
presentació serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins el 31 de maig de 
2022 a les 14h. 

 
SOL·LICITA: Participar en la Convocatòria d’ajuts en el marc del Programa d’Ajut a la Recerca 
Transversal de l’IN2UB (ART 2022), convocada pel Director de l’IN2UB per resolució de data 2 de 
maig 2022, sotmetent-se expressament a les bases de la convocatòria.  

 
Nom i cognoms del(s) sol·licitant(s) 
(Signatures) 

 
 
 
  

Barcelona, a     de            de 2022 
 
 

A l’atenció: Sr. Director de l’INSTITUT DE NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA  
UNIVERSITAT DE BARCELONA 

 
Dr. Guillem Aromí Bedmar 

DADES DEL/S SOL·LICITANT/S 
 
Nom i Cognoms IP1: 
Nom i Cognoms IP2 (si escau): 

Grup de recerca IP1: 
Grup de recerca IP2 (si escau): 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qzwxosOxOk-7ESFXRH3btAkXbCeuFflAldmMBLDCWsxUQVhXWkNHQUY0REY4Tk5WNE02RDdMVk5MMy4u

