Tràmit

Sol·licitud de l’ajut COFRE (Modalitat A) Departaments

Codi de procediment
Finalitat del servei

B0377
Sol·licitar els ajuts COFRE (Modalitat A) Departaments del Pla de Mesures de Suport a la
Recerca per al 2016.
En cas que es produeixi una incidència per identificació digital, adreceu-vos a la Unitat
d’Informàtica del vostre campus. Per a més informació, podeu accedir a la web
http://www.upf.edu/identitatdigital/.

Responsable i
contacte

Qui pot demanar el
servei
Canals i formularis per
iniciar el tràmit

En cas de produir-se una incidència durant el tràmit, contacteu amb els responsables des
de l’adreça electrònica spc.recerca@upf.edu.
Els directors de departaments
Col·lectiu
Directors de
departament

Observacions /
Instruccions
relacionades amb el
formulari
Terminis
Documentació que cal
aportar en l’inici del
tràmit

Altres informacions
Normativa
Òrgan de resolució

Efectes del silenci
Fi via administrativa
Recursos

Internet

Presencial /
Correu postal
---

Seu electrònica
Es requereix el certificat digital personal que
incorpora el carnet de la UPF.
A fi que la secretaria del departament estigui informada del procés de gestió de la
sol·licitud de l’ajut, és necessari que doneu l’adreça de correu electrònic a través de la qual
podrà rebre els avisos corresponents del tràmit.
Del 4 al 19 d’abril del 2016
Breu memòria (màx. 3 pàgines) que contingui 1) els objectius als que es destinaran el
finançament del programa i 2) una explicació sobre la distribució del finançament i les
acciones dutes a terme amb els fons obtinguts pel programa COFRE de l’any anterior.
Aquesta documentació podrà ser aportada en suport paper al Servei de Recerca en cas que
no es pugui fer a través de la seu electrònica
-----Bases reguladores per a la concessió d’ajuts en el marc del Pla de Mesures de Suport a la
Recerca per a l’any 2016, aprovat per acord de Consell de Govern de 17 de febrer del 2016.
El vicerrector de Recerca i Doctorat, per resolució del rector de 18 de febrer del 2016 de
modificació de la resolució de 3 de desembre del 2015 de delegació de competències en
els vicerectors i en el secretari general.
Desestimatori
Sí
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu
de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
publicació.
Les persones interessades també poden interposar potestativament un recurs de reposició
davant el rector en el termini d’un mes comptador des del dia següent a la publicació, cas
en el qual no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s’hagi
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició
interposat.

Preguntes més
freqüents

Més informació a la web http://www.upf.edu/rdi/pla_de_mesures/PMSR2016.html.

