ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN
1. Datos de filiación institucional do solicitante
Apelidos e Nome
Categoría profesional
Grupo de Investigación
Correo electrónico

Teléfono

2. Datos de filiación institucional do persoal visitante
Apelidos e Nome
Categoría profesional
Institución
Correo electrónico

Teléfono

3. Identificación da actividade para a que se solicita financiamento. Sinale a opción que corresponda
TIPOLOXÍA DE ACTIVIDADE

OPCIÓNS
Conferencias/Charlas
Seminarios/Obradoiros
Cursos de formación
Reunións/Xornadas de Traballo
Outras (Especificar)

4. Descrición da actividade para a que solicita financiamento
4.1. Finalidade da actividade

4.2. Relevancia científica da temática obxecto da actividade

4.3. Destinatarios (Tipoloxía e Número)
4.4. Programa da actividade1
(*Máximo 250 palabras en cada un dos apartados).
Se fose posible inclúase o programa da actividade en documento aparte.

1

5. Descrición dos méritos científicos e ou docentes do persoal visitante e relevancia do seu perfil, en relación á
actividade proposta

(*Máximo 250 palabras).

6. Xustificación do interese da actividade para o desenvolvemento das liñas científicas de CITACA (Auga e solo:
Protección dos recursos hídricos; Produción primaria sostible; Seguridade e calidade alimentaria:
Competitividade e sostibilidade; Outras de potencial interese)

(*Máximo 250 palabras).

7. Xustificación da contribución da actividade á proxección internacional e a consolidación das relacións
internacionais de CITACA

(*Máximo 250 palabras).

8. Orzamento coa previsión dos custes da actividade para os que solicita financiamento
PARTIDA
CONCEPTO
PAÍS ORIXE
DETALLE DO ARTIGO/S2
IMPORTE TOTAL3 (EN EUROS)

VIAXES E DIETAS
DESPRAZAMENTO

PARTIDA
CONCEPTO
PAÍS DESTINO
NÚMERO DE DÍAS4
IMPORTE/DÍA
IMPORTE TOTAL

VIAXES E DIETAS
ALOXAMENTO
ESPAÑA

Inclúase neste campo o artigo/s para o que solicita o financiamento. Exemplo: Viaxe de avión ida e volta.
O importe e o artigo/s deben coincidir coa factura/s proforma que se adxunte.

2

3

65,97€
0,00€
4
O número de días comprende ata o máximo de días de duración da actividade, e con causa xustificada o día antes do inicio e o
día despois da finalización da actividade.

IMPORTE TOTAL ORZAMENTO. VIAXES E DIETAS
0,00€

PARTIDA
CONCEPTO6
XUSTIFICACIÓN DA NECESIDADE DO GASTO
IMPORTE TOTAL

OUTROS GASTOS5

5
No caso de ser necesarios para o correcto desenvolvemento da actividade, e estean debidamente xustificados, poderán ser
financiados
tamén
os
seguintes
conceptos
de
gasto:
Material
funxible;
Servizos
externos.

Inclúase neste campo o artigo/s para o que solicita o financiamento. O importe e o artigo/s deben coincidir coa factura/s
proforma que se adxunte.

6

IMPORTE TOTAL ORZAMENTO
0,00€

9. Documentación a adxuntar
☐ Factura/s proforma dos custes de mobilidade.
☐ Currículum vítae do persoal visitante (máximo 4 páxinas).
☐ Anexo II. Documento de Declaración de Axudas.
Programa da Actividade.
En Ourense a
Asdo. O/a Solicitante
D./Dª

A/A AGRUPACIÓN ESTRATÉXICA CITACA

