
                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

Annex al formulari / Annex to the form 
Memòria descriptiva del projecte que cal adjuntar a la sol·licitud d’ajuts per a 
projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de 
gènere (INDOVIG 2020).  
Aquest document només és vàlid per annexar-lo, en format PDF, al formulari INDOVIG 2020, podeu 
emplenar el document en anglès  

This document is only valid for attaching in PDF format to the INDOVIG 2020 application form, you may fill 
in the document in English. 

 

 

 

IMPORTANT:  

Empleneu els diferents apartats d’aquest model d’annex al formulari tot respectant el màxim de pàgines 
indicat. Tingueu en compte que serà el document que les persones avaluadores de la convocatòria tindran 
en compte per establir la puntuació del projecte i, per tant, expliciteu en cada cas la informació requerida. 

Fill in the different sections of this annex form respecting the maximum number of pages indicated. Please, 
note that this will be the document that the evaluators of the call will consider establishing the score of the 
project and therefore, specify in each case the required information. 

 

Dades de la persona que actua com a investigador/a responsable del projecte 
Information details of Principal Investigator  
 
Nom / Name 

      

Primer cognom / First surname 

      

Segon cognom / Second surname 

      

NIF/NIE/Passaport / Id/Passport 

      

Adreça electrònica / e-mail address 

      

Telèfon / Phone number 

      

 
 
 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

Dades del projecte / Details of the project 
 
Títol del projecte de recerca / Research Project title 

      

Universitat/centre University/Centre 

      

 
Breu resum del projecte (màxim mitja pàgina)  
Brief summary of the project (maximum half page) 
 
 
 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

1. Qualitat i originalitat del projecte / Quality and originality of the project 
Màxim tres pàgines / Three pages maximum 

a) Rellevància del projecte en relació amb l'objecte de l’ajut i les característiques dels 
projectes, establerts a les bases reguladores / Relevance of the project in relation to the 
object of the grant and the characteristics of the projects established in the call general rules.  

 

 

b) Innovació i dimensió multidisciplinar. En el cas de projectes de millora existents, 
explicar el salt qualitatiu de la innovació respecte a l’anterior / Innovation and 
multidisciplinary dimension. In the case of projects that improve existing ones, explain the 
qualitative leap of innovation over the previous one.   

 

 

c) Alineació del projecte amb les mesures proposades al Pacte d’Estat contra la 
Violència de Gènere (PEVG) / Alignment of the project with the measures proposed in the 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere (PEVG). 

 

 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

2. Viabilitat i metodologia  / Feasibility and methodology 
Màxim tres pàgines / Three pages maximum 

a) Metodologia i pla de treball / Methodology and work plan. 

 

 

b) Col·laboració amb altres grups acadèmics o de recerca pel desenvolupament del 
projecte (indicar si hi ha relació prèvia) / Collaboration with other academic or research 
groups for the project development (explain any previous joint work). 

 

 

c) Justificació del pressupost / Budget adequacy and rationale. 

 
 
 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

3. Capacitat transformadora / Transforming capacity 
Màxim tres pàgines / Three pages maximum 

 

a) Incidència de la innovació en el procés d'ensenyament i aprenentatge i sobre 
l’adquisició de les competències globals / Impact of innovation on the teaching and 
learning process and on the acquisition of global skills. 

 

 

b) Capacitat de transferència dels resultats a la comunitat universitària i de recerca / 
Ability to transfer the results to the university and research community. 

 

 

c) Previsió de la difusió dels resultats / Forecast of the dissemination of results. 

 

 

d) Impacte dels resultats del projecte en altres àmbits de coneixement i en la 
consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), Agenda 2030 de 
Nacions Unides / Impact of project results in other areas of knowledge and the achievement 
of the Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations 2030 Agenda.  

 
 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

Pressupost total sol·licitat / Total budget requested 
 

1. Despeses d’execució (despeses de personal i de recerca, implementació d’estratègies que no 
suposin inversions, disseny i creació de nous materials pedagògics i contribució als estudis del personal 
doctoral, i accions de difusió) / Execution costs (staff and research costs, implementation of strategies 
that do not involve investments, design and creation of new teaching materials and contribution to the 
studies of doctoral staff, and dissemination actions) 
 

 Concepte / Cocenpt Descripció / Description Import / Amount 
1                   € 
2                   € 
3                   € 
4                   € 
5                   € 
6                   € 
7                   € 
8                   € 
9                   € 
10                   € 

Subtotal:       € 
 

2. Despeses d’accions de formació i estades / Training actions and research visits costs  

 Concepte / Cocenpt Descripció / Description Import / Amount 
1                   € 
2                   € 
3                   € 
4                   € 
5                   € 
6                   € 
7                   € 
8                   € 
9                   € 
10                   € 

Subtotal:       € 
 

3. Despeses de viatges (despeses de desplaçament, manutenció i inscripció a Congressos) / 
Travel costs (travel, subsistence allowances and Congress fee costs) 

 Concepte / Cocenpt Descripció / Description Import / Amount 
1                   € 
2                   € 
3                   € 
4                   € 
5                   € 
6                   € 
7                   € 
8                   € 
9                   € 
10                   € 

Subtotal:       € 



                                                                      
                                        

 
 

                                                                                                                        
 

4. Despeses de publicació i difusió de resultats (revisió de manuscrits, publicació a revistes 
científiques i despeses derivades de la incorporació a repositoris d’accés lliure) / Publication 
and dissemination of results costs (revision of manuscripts, publication in scientific journals 
and incorporation into open access repositories expenses)  

 Concepte / Cocenpt Descripció / Description Import / Amount 
1                   € 
2                   € 
3                   € 
4                   € 
5                   € 
6                   € 
7                   € 
8                   € 
9                   € 
10                   € 

Subtotal:       € 
 

5. Despeses de subcontractació (fins el 50% de l’import atorgat; serveis relacionats amb el 
desenvolupament del projecte o tasques desenvolupades per les entitats identificades com a col-
laboradores externes) /  Subcontracting costs (up to 50% of the grant; services related to the 
development of the project or any task performed by entities identified as external collaborators)  

 Concepte / Cocenpt Descripció / Description Import / Amount 
1                   € 
2                   € 
3                   € 
4                   € 
5                   € 
6                   € 
7                   € 
8                   € 
9                   € 
10                   € 

Subtotal:       € 
 

TOTAL PRESSUPOST / TOTAL BUDGET:       € 

TOTAL SOL·LICITAT / TOTAL REQUESTED:       € 

 

Fonts de cofinançament ja atorgades, si escau / Other funding already awarded, if 
applicable 

            € 
            € 
             € 

Total       € 
 


