ANEXO XVI

ÍNDICE MEMORIAS TÉCNICAS
1) RESUMO DO PROXECTO
2) EXCELENCIA DA PROPOSTA.
- Descrición dos obxectivos tecnolóxicos do proxecto de maneira xeral e específica. No caso de
proxectos en cooperación deberá especificarse para cada unha das entidades integrantes da
agrupación
- Antecedentes e estado da arte nacional e internacional. Xustificación da novidade que supón
con respecto a estes antecedentes. Necesidade de abordar o proxecto.
-Xustificación da viabilidade técnica da proposta
3) IMPLEMENTACIÓN DA PROPOSTA
3.1 Descrición xeral da agrupación.
-Adecuación do proxecto ás actividades e estratexia da entidade/es solicitante/s indicando
os antecedentes. Descrición das capacidades tecnolóxicas, comerciais e produtivas da/s
entidade/és solicitante/s que aseguran a viabilidade do desenvolvemento do proxecto.
Antecedentes que avalan esta capacidade.
-Xustificación do Equilibrio e complementariedade entre as diferentes entidades da
agrupación no caso de proxectos en colaboración
-Xustificación da capacidade técnica dos membros do equipo tendo en conta os seus CV
3.2 Descrición detallada do Plan de Traballo do proxecto:
-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 e a integración de tecnoloxías dixitais.
- Cronograma das fases/actividades previstas (Gantt, PERT). Metodoloxía de execución
das distintas tarefas e subtarefas descritas indicando a súa interrelación.
No caso de a liña 2, deberase describir o novo produto a desenvolver, incluíndo a súa
posible integración no sistema produtivo de la entidade/es solicitante/s. Será necesario
ademais detallar as normas e homologacións que terá que cumprir e a maneira prevista
para conseguilas.
-Descrición da estrutura organizativa do proxecto. Mecanismos de control e seguimento do
desenvolvemento das actividades.

-Descrición detallada das tarefas para desenvolver por organismos de I+D+i (centros tecnolóxicos,
universidades, etc) que se subcontraten, acreditando a necesidade desa subcontratación segundo a
súa contribución e adecuación aos obxectivos e actuacións do proxecto.
-Descrición detallada da participación de pequenas empresas no proxecto. No caso de participar unha
gran empresa deberá xustificarse a capacidade tractora do proxecto sobre pemes.
3.3 Xustificación do orzamento solicitado
-Xustificación das distintas partidas nas que se distribúe o orzamento do proxecto, detallado a nivel de
socio no caso de proxectos en colaboración. Descrición dos aparellos e equipos de investigación a
adquirir, dos materiais, das subcontratacións e doutro tipo de colaboracións técnicas, así como dos
custos de persoal, xustificando a súa necesidade.
Deberase describir de maneira detallada aquelas partidas de gasto xa executadas xustificando a súa
necesidade.
– Adecuación do orzamento ao tamaño e capacidade da entidade/deas solicitantes. Xustificación da
solvencia financeira para asumir a execución do seu orzamento no proxecto.
4) IMPACTO
4.1 Impacto tecnolóxico:
-Descrición detallada dos Obxectivos de mercado do proxecto.
-Mercado Potencial e Plan de negocio previsto para a comercialización dos resultados de I+D+i do
proxecto. Xustificación da capacidade da entidade/é solicitante/s para o seu desenvolvemento.
-Describir o impacto do proxecto na competitividade da entidade/é solicitantes.
-Xustificación do impacto potencial do proxecto en mercados internacionais. Capacidade de
internacionalización das empresas derivada do proxecto
-Plan de continuidade de novos desenvolvemento en a área/s estratéxica/ á que se orienta o proxecto
-Plan de xestión da propiedade intelectual e industrial derivado do proxecto. Asignación de dereitos de
propiedade sobre os resultados ,mecanismos de protección previstos, etc.
4.2 Impacto para facer fronte á pandemia COVID-19
-Xustificación da contribución do proxecto a:
- a recuperación de sectores especialmente afectados por a pandemia
-a recuperación da economía galega, considerando a súa potencial repercusión na transición
dixital das pemes nos ámbitos estratégicos dos Hubs de Innovación dixital
- sinerxías e complementariedades con outras prioridades da recuperación: Transición verde e
Innovación Responsable
4.3 Impacto Socio-económico
-Descrición do grao de mobilización do investimento privado derivado do proxecto.
-Descrición da creación de emprego de calidade para o desenvolvemento do proxecto e a derivada do
mesmo detallando homes e mulleres.
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