
ANNEX II 

MEMÒRIA TÈCNICA DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ 

Nom i cognoms de la persona sol·licitant: 

DNI 

Títol del projecte: 

Objectiu general del projecte: 

UVemprén-aprèn 

uvempren@uv.es1



Objectius específics del projecte: 
1. 

2. 

3. 

4. 

Línia o línies prioritàries en les que s’ emmarca el projecte i que es descriuen a l’apartat 3.1 de la 
convocatòria: 
1. 

2. 

3. 

Breu descripció del projecte: 
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Descripció de les activitats a dur a terme: 
Activitat 1. TÍTOL: 

Breu descripció: 

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista de finalització: 
Avaluació (amb indicació de la ferramenta d’avaluació): 

Activitat 2. TÍTOL: 

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista de finalització: 
Avaluació (amb indicació de la ferramenta d’avaluació): 

Breu descripció: 
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Activitat 3. TÍTOL:  

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista de finalització: 
Avaluació (amb indicació de la ferramenta d’avaluació): 

Activitat 4. TÍTOL:  

Públic objectiu estimat: 
Data prevista d’inici: 
Data prevista de finalització: 
Avaluació (amb indicació de la ferramenta d’avaluació): 

Breu descripció: 

Breu descripció: 
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Descripció de la viabilitat del projecte seguint el punt 2 de l’apartat 4.3.2. de la convocatòria: 

Descripció del grau d’innovació i creativitat seguint el punt 3 de l’apartat 4.3.2. de la convocatòria: 

Descripció d’altres fonts de finançament seguint el punt 4 de l’apartat 4.3.2. de la convocatòria: 
1. Entitat/Unitat:
Import destinat a cofinançar este projecte: ………………………………………………………. 
2. Entitat/Unitat:
Import destinat a cofinançar este projecte: ………………………………………………………. 
3. Entitat/Unitat:
Import destinat a cofinançar este projecte: ………………………………………………………. 
4. Entitat/Unitat:
Import destinat a cofinançar este projecte: ………………………………………………………. 

Descripció del grau de sostenibilitat seguint el punt 5 de l’apartat 4.3.2. de la convocatòria: 
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Descripció de l’impacte seguint el punto 6 de l’apartat 4.3.2. de la convocatòria: 

Calendari d’activitats i personal que les va a exercir: 

ACTIVITATS G F M A M J Jl Ag S O N D 2019 2020 2021 
Activitat 1 
Estància X X 
Activitat 2 
Selecció participants X X X 
Activitat 3 
Taller de mentoria X X X 
Activitat 4 
Presentació IDEES X X X X 
Activitat 5 
Difusió resultats X X X X 

(Exemple) 

ACTIVITATS G F M A M J Jl Ag S O N D 2019 2020 2021 

Activitat 1 

Activitat 2 

Activitat 3 

Activitat 4 

Activitat 5 
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EQUIP PARTICIPANT 

Cognoms Nom DNI TIPO DE PERSONAL Departament SIGNATURA 
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PROPOSTA DE PRESUPOST INICIAL 

Tipus de Despesa Subtipus 
Import a 

finançar per 
la UV

Import de
cofinançament 

(mínim 40%)
Entitat cofinançadora 

Personal Gratificacions per cursos, 
tallers, conferències * 

Transporte Dietes i transport per al 
personal participant  
(segons REP11) 

Material Fungible ** 

Difusió *** Publicitat 
Web 
Cartelleria 
Publicacions 
Traduccions 
Altres despeses de difusió 

Altres despeses de 
gestió 

Correus, missatgeria, etc 

TOTAL 

* Exclosos els pagaments al personal beneficiari a càrrec del finançament de la Universitat de València.
** Imprescindible per a l’execució del projecte i que no siga d’ús general.
*** Imprescindible incloure una referència al finançament aportat per la Universitat de València en el material de difusió generat.
S’exclouen les despeses de restauració i protocol·làries

1 REP: Reglament d’execució pressupostària 
uvempren@uv.es8

IMPORT 
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