Instruccions d'emplenament de la sol·licitud
de l’ajut Tecniospring INDUSTRY en la seva
convocatòria de 2020
Secció Dades d’identificació de la persona, institució o entitat
sol·licitant
Raó social
En el cas de centres TECNIO sense personalitat jurídica pròpia escriure el nom de l’entitat de la
qual es depèn.
En el cas de centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia o empreses escriure el nom o raó
social.
100 caràcters amb espai màxim.

Tipus de document d’identificació
Encara que el sol·licitant no sigui una empresa, escollir la opció NIF de l’empresa del desplegable.

Secció Objecte de la sol·licitud
Dades addicionals dels sol·licitant
Mida empresa
Encara que el sol·licitant no sigui una empresa, indicar una opció considerant el següent barem:
Micro, fins a 10 persones treballadores; Petita, fins a 50 persones treballadores; Mediana, fins a 250
persones treballadores; Gran més de 250 persones treballadores.

Dades addicionals del projecte
Nom del centre TECNIO o empresa sol·licitant
En el cas de centres TECNIO sense personalitat jurídica, escriure el nom d’aquest en aquest camp.
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En el cas de centres TECNIO amb personalitat jurídica pròpia o empreses, el nom ha de coincidir
amb aquell reflectit a la casella “Raó social” de la secció “Dades d’identificació de la persona,
institució o entitat sol·licitant” d’aquest formulari.

Secció Documentació annexa
Per poder realitzar una correcta presentació de la sol·licitud per aquesta convocatòria extraordinària
és obligatori adjuntar:
Memòria tècnica, en base al model facilitat.
Pressupost, en base al model facilitat.
Si escau, carta compromís de l'entitat o empresa on a persona investigadora realitzarà l'estada curta
(Obligatori per a les dues modalitats entrada i sortida i retorn en cas que es reflecteixi a la memòria
tècnica la seva realització. La carta ha d’estar signada i datada en l’any 2020).
Si s'escau, carta compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a la persona
investigadora (Obligatori per a la modalitat de sortida i retorn. La carta ha d’estar signada i datada
en l’any 2020).
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