ANEXO II

MEMORIA DA/DAS ACTIVIDADE/S DE I+D+I QUE SE VAN REALIZAR
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ACTIVIDADES DE I+D+I* QUE VAIA REALIZAR O PERSOAL DE ALTA CUALIFICACIÓN CONTRATADO
1.
2.
3.
*Actividades de I+D+i: aquela actividade, considerada en senso amplo, que estea relacionada coa realización, preparación, impulso, xestión, internacionalización e
apoio técnico á I+D+i, incluíndo, en particular:
i) A execución de proxectos de investigación fundamental, de investigación industrial, ou de desenvolvemento experimental.
ii) OS estudios de viabilidade.
iii) As tarefas de deseño necesarias para xerar a innovación.
iv) A realización de proxectos de innovación en produtos, procesos e organización.
v) A construción e mellora das propias infraestruturas de I+D+i, así como o apoio técnico e soporte á I+D+i, incluíndo o manexo de equipamentos, instalacións e
demais infraestruturas de I+D+i.
vi) A xestión da I+D+i, incluíndo as actividades de transferencia e valorización do coñecemento e o asesoramento para proxectos ou programas internacionais neste
ámbito.
vii) A promoción e fomento da I+D+i, así como o impulso da creación e desenvolvemento de empresas de base tecnolóxica.
viii) O desenvolvemento e preparación de propostas para a participación nos programas e proxectos internacionais de I+D+i e da Unión Europea, en particular do
Programa marco de I+D+i da Unión Europea (Horizonte 2020).

1. RESUMO
Resuma aquí de modo claro e conciso os principais aspectos das actividades de I+D+i levadas a cabo polo persoal de alta cualificación. Non se
incluirá información confidencial. A información aquí subministrada podería empregarse para usos de difusión (máximo 250 caracteres).

2. OBXECTIVO DA CONTRATACIÓN
- Descrición dos obxectivos plantexados.
- Resultados esperados tanto en termos de resultados científicos como de resultados comercializables e prazo aproximado para acadados
(máximo 250 caracteres).

3. ALIÑAMENTO COA RIS3 GALICIA
Describa o encaixe coa RIS3 de Galicia que se pretende cubrir coas actividades I+D+i das persoas traballadoras contratadas
(máximo 250 caracteres)

https://sede.xunta.gal

Este formulario só poderá presentarse nas
formas previstas na súa norma reguladora

