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1. FITXA DESCRIPTIVA GENERAL 

Títol del 
projecte 

 

Persona 
responsable  

 

Descripció de la 
jornada/congrés 

 

Recordeu que heu d’adjuntar el programa amb la documentació 

Descriviu el punts (reviseu el punt 7.1.2. de les bases de la convocatòria) 
 
 
 
 

Alineació amb 
accions del Pla 
d’Igualtat 
(argumenteu) 

 

Data prevista 
d’inici 

 Data prevista 
de finalització 

 

Cost total del 
projecte 

 Import 
sol·licitat a la 
UdG (màx. 
1000€) 

 

 

ANNEX II.- Formulari de sol·licitud d’ajuts a jornades, congressos, taules rodones 

(Modalitat 2) 
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2. DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE I MEMBRES PARTICIPANTS DE LA UdG 

Persona responsable del projecte 

Nom i cognoms i DNI  Departament / Escola / Facultat / 
/ Servei / Estudi … 
 
 
 

Vinculació amb la UdG: 
 

  PDI* 
  PAS 

Unitat de Despesa on s’haurà de fer efectiu el pagament (acabada en 040): 

Persona responsable de la gestió econòmica: 

*En el cas de PDI associat, cal marcar i signar aquest paràgraf: 
 El/la sotasignat confirma que participa de manera voluntària en el projecte de cooperació universitària al 

desenvolupament.  
 

Tel. de 
contacte 
UdG 

 Tel. particular  

Correu 
electrònic 

 

Membres de la UdG que participaran en el projecte (si s’escau) 

Col·lectiu 
PAS/PDI* 

Nom, cognoms, DNI 
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3. PRESSUPOST 

Pressupost del projecte i aportacions 
Indiqueu les quantitats en euros. Expliqueu, si s’escau, l’origen del cofinançament. Detalleu les aportacions 
previstes (entitats, administracions, socis, etc.) i especifiqueu en quina situació es troben aquestes 
aportacions. Recordeu que heu de presentar un pressupost detallat i la documentació original de les 
empreses i/o persones que participen, així com els documents acreditatius del(s) cofinançament(s) 
 
 

 

6.1. Pressupost que se sol·licita a la UdG 
Indiqueu les quantitats en euros. Es pot sol·licitar com a màxim 1.000€. Descriviu els conceptes de despesa 
(es valora positivament el nivell de detall, la relació de la despesa amb les activitats previstes i l’adequació 
de la despesa als objectius del projecte).  

 

  A Girona, el __ de _____________ de 20__ 

 
El/la responsable del projecte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informació bàsica sobre protecció de dades 

Responsable de tractament: Universitat de Girona. 

Finalitat: gestió de la convocatòria d’ajuts per organització d’activitats, jornades i congressos de sensibilització i formació per impulsar la Igualtat de Gènere 

a la UdG.  

Legitimació: compliment de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD) i consentiment de la persona interessada (art. 6.1.a RGPD). 

Destinataris: no es comuniquin a tercers.  

Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació del 

tractament adreçant-se a la Unitat de Compromís Social de la UdG. 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al següent enllaç. 

https://www.udg.edu/ca/protecciodedades
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