
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DE PROJECTE INTERNi 

1. Dades de l'investigador/a principal:
Cognom 1 Cognom 2 Nom 

NIF Telèfon/extensió Categoria professional Adreça electrònica 

Institut/Centre/Departament 

2. Dades del projecte:
Títol 

Clau específica (CE) Data d'inici del projecte Data de finalització del projecte 

Durada de la pròrroga sol·licitada  Data de finalització de la pròrroga 

3. Pressupost per al temps de pròrroga:
Concepte Any 1 Any 2 Total 
Personal 

Despeses d'execució 

Total 

4. Justificació raonada de la necessitat de pròrroga del projecte intern.

Any 3 



5. Detall de la previsió de despesa fins a la finalització del projecte.

6. Certificació d'existència de fons:

Signatura de l'investigador/a principal (i, si escau, del responsable econòmic) 

L'investigador/a principal  

i “Amb caràcter general, els projectes interns han de tenir una durada mínima d'un any, prorrogable fins a un màxim de
tres. Les sol·licituds de pròrroga s'han de sol·licitar abans de dos mesos de la seua finalització” (art. 2.3.2 de l'Acord de 
la Comissió R+D+I del Consell de Govern de 28 de novembre de 2016, pel qual s'estableixen els requisits i 
procediment per a la creació de les línies d'R+D+I de la Universitat i projectes interns d'R+D+I) 

Responsable econòmic

L'investigador/a principal d'aquest projecte disposa de fons en la clau específica 8870           - 
Fons de Sostenibilitat R+D+I suficients per a finançar íntegrament el pressupost proposat i 
sol·licita la transferència d'aquests fons. 

No necessita ampliació de pressupost

Necessita ampliació de pressupost i certifica la disponibilitat de fons
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