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CAMPANYA DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT DE RECERCA DE LA
FACULTAT DE FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ-2020

OBJECTE
L'objecte d'aquesta campanya és la concessió, en termes de cofinançament, d’ajuts per a l’adquisició
d’equipament de recerca, ja sigui per cobrir noves necessitats o per a la reposició d’aparells obsolets, en
aquells casos que la reparació hagi estat desestimada per l'Administració del Centre.
DOTACIÓ ECONÒMICA DE L'AJUT
L'ajut consistirà en un cofinançament del 50% del preu de l’equipament, assegurant-se el
cofinançament de com a mínim una sol·licitud per departament amb un límit de 5.000 € (IVA no inclòs).
El límit de la dotació econòmica total d’aquesta convocatòria s’estableix en 25.000 €.
REQUISITS
Les sol·licituds s’han de formalitzar d’acord amb el model normalitzat (annex). S’haurà de presentar
una sol·licitud individualitzada per a cada equip o aparell, amb indicació del seu ordre de prioritat
dins del departament. Les sol·licituds hauran d’estar signades per la persona interessada i pel/per la
director/a del departament.
S’admetran sol·licituds per cofinançar adquisicions realitzades fins a 1 any abans de la data de la
present convocatòria.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El període per a la presentació de sol·licituds és del 21 d’octubre fins al 20 de novembre de 2020,
ambdós inclosos.
LLOC DE PRESENTACIÓ
Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències
de l’Alimentació.
RESOLUCIÓ
Aquesta convocatòria la resoldrà la Comissió de Recerca de la Facultat de Farmàcia i Ciències
de l’Alimentació, com a màxim una setmana després de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Barcelona, 20 d’octubre de 2020

ANNEX: Model normalitzat de sol·licitud

SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT DE RECERCA DE LA FACULTAT DE
FARMÀCIA I CIÈNCIES DE L’ALIMENTACIÓ – 2020

DADES DEL SOL·LICITANT
NOM I COGNOMS:
SECCIÓ:
DEPARTAMENT:

EQUIP (CAL ADJUNTAR PRESSUPOST)
DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP:
IMPORT DE L’EQUIP

Base Imposable:

IVA:

IDENTIFICACIÓ DEL CRÈDIT DE LA PART FINANÇADA PEL DEPARTAMENT/SECCIÓ/GRUP DE
RECERCA
APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA:

Ordre de prioritat d’aquesta sol·licitud dins del departament:

Signatura del sol·licitant

Vist-i-plau Director del Departament

