ANEXO V

ÍNDICE DA MEMORIA TÉCNICA
1.-CONTIDO TECNOLÓXICO DO PROXECTO (extensión recomendada 20-25 páxinas) incluíndo:
1.1. OBXECTIVOS (máximo 8 páxinas):
-Obxectivos xerais e técnicos do proxecto.
-Antecedentes e estado do arte nacional e internacional. Xustificación da novidade que supón con respecto
a estes antecedentes.
-Xustificación da necesidade de abordar o proxecto.
-Posibles proxectos futuros que poderían derivarse.

1.2 DESCRICIÓN TÉCNICA (máximo 8 páxinas)
- Descrición do Plan de Traballo.
a) Identificación e descrición das principais fases/actividades técnicas do proxecto (paquetes de traballo
con tarefas e subtarefas asociadas) indicando para cada unha: os seus obxectivos científico-técnicos
específicos, as entidades participantes, os resultados esperados e o seu orzamento.
NOTA: De cara a garantir unha adecuada xestión do proxecto non se recomenda a definición dun número
elevado de fases (ex. Máis de 6)
b) Cronograma das fases/actividades previstas (Gantt, PERT). Metodoloxía de execución das distintas
tarefas e subtarefas descritas indicando a súa interrelación.
- Descrición da capacidade técnica dos membros do equipo tendo en conta os seus CVs
- Outros: como por exemplo aspectos relacionados ca propiedade industrial y/o intelectual, tanto desde a
perspectiva de base tecnolóxica, de partida necesaria para o desenvolvemento do proxecto, como de
xeración de novas patentes ou modelos de utilidade derivados do mesmo.
1.3. ORZAMENTO E ADECUACIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA DA AGRUPACIÓN AO DESENVOLVEMENTO DO PROXECTO (MÁXIMO 4
PÁXINAS POR SOCIO)
-Xustificación das distintas partidas nas que se distribúe o orzamento do proxecto entre os diferentes
socios:
-Descrición dos aparatos e equipos de investigación a adquirir, dos materiais, das subcontratacións e
doutro tipo de colaboracións técnicas, así como dos custos de persoal e de xestión (soamente no caso
do coordinador), xustificando a súa necesidade.
-Xustificación da solvencia financeira de cada socio da agrupación para asumir a execución do seu
orzamento no proxecto.
2.-DESCRICIÓN DA AGRUPACIÓN (máximo 10 páxinas e 3 por socio)
2.1 DESCRICIÓN DE CADA UN DOS DIFERENTES MEMBROS DA AGRUPACIÓN indicando para cada un:
-breve historial da entidade
-capacidade industrial e comercial da empresa: medios produtivos dispoñibles, produtos / servizos que
comercializa e breve descrición da súa organización comercial e do seu posicionamento no mercado.
-medios materiais e instalacións de I+D que utilizará no proxecto.
-relación de proxectos de I+D relacionados levados a cabo previamente pola empresa e cuxos
resultados son útiles para o desenvolvemento das tarefas do proxecto que se solicita.
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2.2 XUSTIFICACIÓN DA COMPLEMENTARIEDADE DOS DISTINTOS SOCIOS PARA A EXECUCIÓN DAS DIVERSAS FASES/ACTIVIDADES DO
PROXECTO.
2.3. DESCRICIÓN DA ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO PROXECTO. MECANISMOS DE CONTROL E SEGUIMENTO DO
DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES DE CADA SOCIO. PLAN DE CONTINXENCIAS.
3.-MERCADO POTENCIAL DO PROXECTO (máximo 8 páxinas)
Analizarase a viabilidade económica do proxecto, en termos de rendibilidade esperada, a través da descrición
do mercado potencial e do plan de negocio definido para a comercialización dos resultados de investigación
acadados. Incluirase:
-Definición dos novos produtos, procesos ou servizos resultantes do proxecto indicando a súa adecuación
as necesidades do mercado detectadas e as principais diferenzas respecto a competencia.
-Análise dos mercados potencias.
-Descrición da estratexia de comercialización dos produtos ou servizos obtidos. Xustificación da
adecuación dos socios Da agrupación para a explotación comercial do proxecto.
No plan de negocio poderá incluírse a conta de resultados do proxecto e indicadores do tipo VAN (Valor actual
neto), TIR (Taxa interna de retorno) ou Saldo de Tesourería acumulado do proxecto.
4.-CAPACIDADE DE INTERNACIONALIZACIÓN (máximo 8 páxinas e 2 páxinas por socio)
Debendo incluírse:
- Descrición da presenza das empresas participantes en mercados internacionais. Indicar para cada
membro: volume de exportacións e os posibles acordos comerciais internacionais de que dispoña.
- Xustificación do impacto potencial do proxecto en mercados internacionais.
-Descrición da experiencia previa dos membros da agrupación en programas internacionais de cooperación
en I + D, así como perspectivas futuras de participación nos mesmos

5.-IMPACTO SOCIO-ECONÓMICO DO PROXECTO

-Xustificación da contribución do proxecto ao desenvolvemento de áreas estratéxicas para Galicia
-Xustificación da repercusión do proxecto na actividade empresarial galega, contribución ao fortalecemento
do tecido empresarial en Galicia. Capacidade de arrastre ou mobilización do investimento privado.
-Impacto do proxecto en termos de creación de emprego, especialmente emprego cualificado
-Participación equilibrada de mulleres no desenvolvemento do proxecto
-Implicacións ambientais do proxecto

