ESPECIFICACIÓNS PARA ELABORAR A MEMORIA TÉCNICA DO PLAN DE INNOVACIÓN
Número máximo de páxinas: 11 (excluída a portada)
tamaño de letra: Arial 11
Marxes 2 cm
Todos os contidos incluídos nas páxinas que excedan o número que se determina neste
documento, non serán tidas en conta na avaliación do plan de innovación.
A memoria terá os seguintes contidos mínimos que se describen a continuación e coa
extensión na súa redacción que se indica:
A. ENTIDADE SOLICITANTE (máximo 1 páxina)

- Breve presentación da entidade
- Actividade económica que desenvolve
- Ámbito sectorial e alcance territorial
- Experiencia en actividades de I+D+i

- ... (outros que considere)
B. DESCRICIÓN DOS OBXECTIVOS E ACTIVIDADES DO PLAN DE INNOVACIÓN (máximo 5
páxinas)

- Obxectivo xenérico do plan
- Obxectivos específicos numerados e con metas concretas
- Descrición de indicadores para avaliar os obxectivos anteditos.
- Valor actual e valor previsto ao finalizar o plan dos indicadores descritos.

- Cadro sinóptico del plan de innovación1
núm.
Obxectivo

núm.
Act.

TÍTULO DA ACTIVIDADE

DATA INICIO

DATA FIN

CUSTO
2022

CUSTO
2023

CUSTO
TOTAL

- Cronograma das actividades.
- Descrición detallada das actividades e o que se pretende coas accións que inclúen.
1. Xustificación dos custos que se imputan.
2. Recursos implicados: materiais e humanos, custos, e accións que se inclúen en
cada actividade.
- Cadro orzamentario resumo do plan de innovación segundo a táboa que se achega:

1 A información presente no cadro sinóptico e os resto dos datos incluídos na memoria deberán ser concordantes
coa información que figure no formulario de solicitude.
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CADRO ORZAMENTARIO DO PLAN DE INNOVACIÓN 2
Concepto de gasto

Ano 2022 Ano 2023

CUSTOS DE APOIOS Á INNOVACIÓN

Total

Descrición do gasto

3

Obtención, validación e defensa
de patentes

(desagregar os custos implicados neste apartado)

Servizos de asesoramento en
materia de innovación

(desagregar os custos implicados neste apartado)

Servizos de apoio en materia de
innovación

(desagregar os custos implicados neste apartado)

CUSTOS IMPLICADOS EN MELLORAS DE PROCESOS E/OU ORGANIZACIÓN
Persoal propio

(indicar o nome do persoal e custos asociados)

Persoal nova contratación

(indicar o perfil imputado e custos asociados)

Equipamento e material
instrumental de nova
adquisición

(incluír os totais resultantes do cadro de amortizacións)

Adquisición de licenzas de
propiedade industrial

(desagregar os custos implicados neste apartado)

Materiais, subministros e
produtos similares

(desagregar de xeito xenérico os custos deste apartado)

Subcontratacións de
actividades

(desagregar os custos implicados neste apartado por
subcontratación)
Totais

CUSTOS DE EQUIPAMENTO E MATERIAL INSTRUMENTAL DE NOVA ADQUISICIÓN
ANUALIDADE 2022
Descrición

(agregar unha liña por cada equipamento)

ANUALIDADE 2023

Cota
%
núm Custo sen
anual dedicac Meses
act
IVE
4
amort.
ión

%
Custo dedicac Meses
ión

Custo 2022->

Custo 2023->

Custo

CUSTO
TOTAL

C. EQUIPO HUMANO IMPLICADO (máximo 2 páxinas)
1. Persoal propio
- Nome e apelidos
- Titulación, formación específica.
- Cargo e actividade que desenvolve na entidade.
- Porcentaxe de dedicación ao plan de innovación (valor medio ou indicar valores
aproximados nas anualidades)
- Actividades do plan nas que participa e a súa función.
2. Persoal de nova contratación5
- Nome ou perfil profesional a contratar.
- Titulación, formación específica
- Características do perfil socio-laboral (home, muller, diversidade funcional)
- Actividades do plan nas que participa e a súa función.
2 Segundo o artigo 8 da convocatoria
3 Ver o anexo I para identificar custos
4 Os coeficientes de amortización lineal anual máximos de aplicación poden consultarse no anexo II.
5 Os datos do persoal descritos neste apartado deben de concordar co detallado no formulario de solicitude.
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Cadro resumo do persoal implicado no plan:
Nome / Perfil6

Posto

Titulación

Grupo
cotización

Funcións

Actividades nas que
participa

D. IMPACTOS E RESULTADOS DO PLAN (máximo 2 páxinas)
- Internacionalización: describir os resultados esperados e as actividades que o
promoven.
- Defina novos procesos, deseño de novos produtos e cambios organizativos substanciais
que se orixinarán a partir do plan e as actividades que o promoven.
- Actividades implicadas en fornecer a I+D+i na empresa e a descrición dos resultados.
- Posicionamento no mercado: describir as actividades que van a mellorar a capacidade
operativa, competitiva e de posicionamento e vehicular os resultados.
E. TECNOLOXÍAS AVANZADAS DA INDUSTRIA (máximo 1 páxina)
No caso de incluír no plan provedores de tecnoloxías facilitadoras esencias definidas no
anexo I, definir o alcance do seu emprego na empresa e os resultados implicados nas
actividades do plan.

6 No caso das novas contratación cubrir como perfil1, perfil2, ...
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