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Per tal de completar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar de l’Adobe Reader versió 8.0.0 o versions posteriors.
 
NO OBRIU el formulari des de l'Outlook ni des del navegador. S'ha d'emplenar amb l'Adobe Reader.
Descarregueu i treballeu el formulari al vostre ordinador.
 
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:  
 
• Pas 1. Empleneu degudament el formulari.
El botó “Validar formulari” us indicarà els errors i/o els camps que us manquen completar.
 
 
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, premeu el botó "Netejar formulari".
 
 
 
 
El formulari es pot desar, mitjançant el menú Arxiu-Desar, tancar i continuar treballant posteriorment.
 
Quan el formulari estigui correctament emplenat la marca d’aigua amb el text ESBORRANY  canviarà pel text  PENDENT D’ENVIAR.
 
• Pas 2. Un cop completat i validat el formulari, envieu-lo a l’AGAUR prement el botó “Enviar formulari” (cal estar connectat a Internet). Si surt missatge de seguretat d'Adobe, dieu que confieu en el formulari, el tancarà i el tornarà a obrir, feu de nou enviar. 
 
 
 
 
Pas 3. Un cop enviat, les dades del formulari ja no es podran modificar. Llavors, en el formulari apareixerà el "Número de referència AGAUR"  amb un codi de barres, que significa que l'enviament de la sol·licitud s'ha fet correctament.
 
La vostra sol·licitud només serà vàlida si la presenteu dins el termini previst
FULL NO VÀLID
Instruccions i passos a seguir per a emplenar la sol·licitud
Sol·licitud  de beques i mentoria per a estudiants de graus tic de les universitats públiques de Catalunya que s’hagin vist afectats per la COVID19 , curs 2020-2021 (COVID 2020) 
Dades de la persona sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Núm. identificador
Adreça electrònica
Telèfon o Mòbil
Tipus via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Província
Comarca
008 sexe
Data de naixement
Data de caducitat del document
011 estranger
País Naixement
Nacionalitat estrangera
Dades bancàries de la persona sol·licitant
IBAN
Dades acadèmiques
Universitat
Nota mitjana de l'expedient acadèmic
Crèdits matriculats curs 2020-2021
Crèdits aprovats al llarg dels estudis
Facultat
Estudis
Inicia estudis universitaris el curs 2020-2021?
004 si inicia o no estudis universitaris
Efectes de la COVID - situacions que declara la persona sol·licitant
Defunció
Afectació ERTO
Pèrdua del lloc de treball
Afectació ERO
Seqüeles greus derivades de la COVID-19
Avisos i Notificacions electròniques 
Els avisos i notificacions electròniques  corresponents als actes administratius  que es puguin produir en el marc d'aquesta convocatòria d'ajuts es realitzaran per correu electrònic 
 
Documentació annexa (màxim 5 MB per document).
Adjunteu els següents documents en format PDF:
 
 
- Còpia de la matrícula universitària (Obligatori)
- Fotocòpia del DNI o NIE del sol·licitant (Obligatori)
- Certificat de convivència del padró municipal d'habitants que correspongui  (no volant individual) (Obligatori)
- Documents acreditatius de l’impacte de la Covid19 en el nucli familiar (informes mèdics certificat de defunció, documents acreditatius dels organismes competents per acreditar un ERO o un  ERTO ...) (Obligatori)
- Carta personal de motivació:  Escrit de la persona sol·licitant, màxim  d'un full ,  on exposi  la motivació per haver decidit cursar aquests estudis, què l'atrau del món tic, quines mancances i fortaleses té i com creu que la pot ajudar una mentoria d'un professional d'aquest sector, de quina àrea vol aprendre més o té més interès, i com es veu d'aquí 5 anys
 (Obligatori)
En complimentar el present formulari, autoritza i dona el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades en els termes següents:
 
Responsable. Cercle Tecnològic de Catalunya, Fundació Privada CTecno- CIF G-64928245, amb domicili social al C. Pallars, 179, edifici Leitat, Planta 1a, de Barcelona,
 
Delegat de Protecció de Dades: Bústia genérica  lopd.ctecno@ctecno.cat    
Encarregat. AGAUR  - CIF Q0801117C  - Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona  - T. 93 310 63 94  - lopd.agaur@gencat.cat.
 
Delegat de Protecció de Dades. Microlab Hard, S.L. - C/ Santiago Rusiñol 8, local 11, 08750, Molins de Rei  -Adreça electrònica: agaur@dpo.microlabhard.es
 
Finalitat. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar la convocatòria corresponent, gestió que comprèn, controlar, fer el seguiment, anàlisi i avaluació de resultats de la convocatòria, el pagament dels ajuts, de conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 
Base Legal. El compliment d'una missió realitzada en interès públic. El compliment d'una relació contractual, en la qual l'interessat és part reforçada amb el seu consentiment.  
 
Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per gestionar la convocatòria corresponent, i un cop tancada, es conservaran d'acord amb els terminis establerts a la normativa d'arxius aplicable. L'AGAUR, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al REGLAMENT(UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.
 
Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui, adreçat al Responsable, l'AGAUR o el Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Destinataris. Entitats de l'àmbit públic o privat en cas que resulti necessari per a la correcta gestió i resolució de la convocatòria. Quan existeixi obligació legal.
 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
Declaro:
 
1. Complir la finalitat de la subvenció fent l'activitat subvencionada en el termini que determinen les bases.
2. Que he demanat o he obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i faig constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada o obtinguda:
002 declara ajuts
Acusament de rebuda sol·licitud  de beques i mentoria per a estudiants de graus tic de les universitats públiques de Catalunya que s’hagin vist afectats per la COVID19 , curs 2020-2021 (COVID 2020) 
Sol·licitant
Universitat
REGISTRE D'ENTRADA AUXILIAR NÚMERO: 9014
RECORDEU QUE EL TRÀMIT NO FINALITZA FINS QUE FEU ARRIBAR A L’AGAUR AQUEST FORMULARIAMB LA SIGNATURA ELECTRÒNICA DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT DINSEL TERMINI ESTABLERT A LA CONVOCATÒRIA MITJANÇANT EL TRÀMIT “TRAMESA GENÈRICA” QUE HI HADISPONIBLE A L’EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES (EACAT) O BÉ VIA “PETICIÓ GENÈRICA”A TRAVÉS DE TRÀMITS GENCAT
RECORDEU QUE EXISTEIXEN DIFERENTS MITJANS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
http://www.gencat.cat/agaur/presentacio
-S'han d'adjuntar tots els documents obligatoris.
- S'han adjuntat documents per altres canals no correctes. Elimineu tots els documents adjuntats i torneu a adjuntar.
- Dades del document correctes.
- Existeixen documents annexats amb el mateix nom i extensió.Haureu de canviar el nom d'aquests fitxers per tal de poder validar correctament el document.
- Si marqueu aquesta opció la vostra entitat no és elegible per a sol·licitar els ajuts d'Innovadors. LA VOSTRA SOL·LICITUD QUEDARÀ EXCLOSA.
-És obligatori especificar alguna de les situacions que declara la persona sol·licitant
És requisit indispensable que tant la persona responsable com un mínim de 9 membres han de ser doctors/res i pertanyents a una universitat catalana o a un centre de recerca CERCA
10/2020
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Generalitat de Catalunya
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