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Esquema convocatòries
INNOVADORS

IdC PRODUCTE

IdC LLAVOR

XARXES d’R+D+I

Introducció – Marc normatiu

• Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
• Reglament de la Llei General de Subvencions (RD 887/2006)
• DECRET LEGISLATIU 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya

• ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre
ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions

Introducció – Marc convocatòries
Sistema de gestió:

AGAUR
SIFECAT 1420

BOGA

Introducció – Circuit presentació

*

1a FASE
1er termini
d’enviament de la
sol·licitud

2a FASE

*

*

2on termini de
signatura i registre

Emplenar documents AGAUR:
Document Identificatiu
Memòria AGAUR
Altra documentació

Presentar Document
Identificatiu signat per
Tràmit genèric AGAUR

Dates informades a la
convocatòria
Fi del circuit de presentació

Enviament telemàtic del
Document Identificatiu amb els
documents adjuntats i guardar
una còpia

Signar Document Identificatiu
electrònicament
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Innovadors 2021 – Objecte
Els projectes han d’estar destinats a la realització d’activitats conduents a la
creació d’un spin-off i/o l’explotació de llicències o qualsevol altra forma de
protecció de propietat intel·lectual i industrial d’una tecnologia o coneixement
a través de la contractació d’una persona emprenedora
TRL 1: Investigació bàsica.
TRL 2: Formulació de la tecnologia.
TRL 3: Investigació aplicada. Prova de concepte.
TRL 4: Desenvolupament a petita escala (laboratori).

Innovadors

TRL 5: Desenvolupament a escala real.
TRL 6: Sistema/prototip validat en entorn simulat.
TRL 7: Sistema/prototip validat en entorn real.
TRL 8: Primer sistema/prototip comercial.
TRL 9: Aplicació comercial.

Pla de Formació en emprenedoria: El Pla té per finalitat la formació dels

emprenedors en les millors pràctiques en l’àmbit de les Startups per a la
transferència dels resultats de la recerca, per mitjà de l’aplicació del mètode
científic i de metodologies àgils, per al descobriment de les necessitats del client

Innovadors 2021 – Accions
• Pla de comercialització de patents i llicències
• Pla empresarial del spin-off
• Elaboració de l’estructura financera del spin-off
• Identificació d’altres tecnologies o coneixements
• Activitats que permetin augmentar significativament el
TRL i BRL
• Activitats conduents a la consecució de pre-prototips o
prototips

Innovadors 2021 – Equip
•

Persona responsable

Vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària.
Líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic.
•

Persona emprenedora (nova contractació)

Persona com a mínim amb una titulació grau o equivalent.
Amb coneixements en economia i finances, en l’ús d’eines de gestió empresarial i en el marc legal i normatiu.
Amb experiència en la gestió de la innovació i en la transferència de tecnologia i/o coneixement al sector privat.
Que hagi participat en programes d’incubació o d’acceleració d’empreses start-up i l’experiència prèvia en la gestió
d’empreses o d’unitats de negoci.
Amb habilitats creatives, d’innovació i de lideratge d’equips, així com que sigui una persona motivada, entusiasta,
compromesa i amb dots de comunicació.
•

Persona mentora empresarial

Visió transversal del sector .
Preferentment departaments d’innovació, desenvolupament de negoci o llicències.
No podrà rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Innovadors 2021 – Durada i import
• Durada: un mínim de 4 mesos i fins a 18 mesos
• Import ajut: 4.666,67 € mensuals dels quals com a mínim
3.333,33 € han de ser per la contractació de la persona
emprenedora
+
Pla de Formació

• Dotació convocatòria 2021: 1.600.000,00 €

Innovadors 2021 – Novetats
Inici període execució NOVETAT!!!

Entre la data de presentació del DECA i fins a
tres mesos després

Durada NOVETAT!!!

Entre 4 i 18 mesos, flexibilitat segons
necessitats del projecte

Import NOVETAT!!!

Ha de ser un import mensual de 4.666,67 €
dels quals com a mínim 3.333,33 € mensuals
corresponen a despesa laboral de la persona
emprenedora

Suspensió i substitució NOVETAT!!!

Es permet la suspensió del període d’execució
(base 5) i la substitució de la persona
emprenedora

Documentació NOVETAT!!!

S’avaluarà només el projecte de
transferència presentat i no s’ha d’aportar el
CV de la persona emprenedora ni el document
d’idoneïtat durant la fase de sol·licitud

IdC A. Llavor 2021 – Objecte
Finançament de projectes innovadors sorgits de la recerca que es troben en fases
molt primerenques i que mostrin un potencial disruptiu més gran del seu
sector.
TRL 1: Investigació bàsica.

Modalitat A. LLAVOR
TRL 2: Formulació de la tecnologia.

Pla de Formació en emprenedoria: El Pla té per finalitat la formació dels
investigadors en la generació de nous models de negoci per a la valorització i
transferència dels resultats de la seva recerca.

IdC A. Llavor 2021 – Accions
• Reforçar la protecció del coneixement generat
• Primeres proves (obtenció de preprototips) o disseny de prova
de concepte
• Anàlisi de viabilitat tecnològica, legal i comercial
• Definició de la ruta de comercialització
• Generació del model de negoci

IdC A. Llavor 2021– Equip
•

Científic/a Responsable:

Aquesta persona és la responsable del projecte
Doctor o doctora, líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic.

Vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària (Personal plantilla)
•

Científic/a Emprenedor

Investigador/a en la fase inicial de la seva carrera (investigador/a predoctoral o amb menys de 10 anys doctorat)
Preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable

Familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement propoat
Identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional
•

Mentor/a Empresarial

Persona responsable empresarial o directiva sènior del sector productiu (preferentment vinculada a departaments d’innovació, desenvolupament
de negoci o llicències)
Assessorar en l’estratègia de valorització i l’entrada de la tecnologia o coneixement al mercat
No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l’equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació
accionarial o activitat d’assessorament.
No podrà rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

IdC A. Llavor 2021 – Durada i import
• Durada: 9 mesos

• Import ajut: 20.000 €
+
Pla de formació
• Dotació convocatòria 2021: 1.000.000,00 € (50 projectes)

IdC B. Producte 2021 – Objecte
Finançament de projectes destinats a l’obtenció de prototipus a fi de
reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la
tecnologia en desenvolupament
TRL 3: Investigació aplicada. Prova de concepte.
TRL 4: Desenvolupament a petita escala (laboratori).

Modalitat B. PRODUCTE

TRL 5: Desenvolupament a escala real.
TRL 6: Sistema/prototip validat en entorn simulat.
TRL 7: Sistema/prototip validat en entorn real.

Poden ser de caràcter individual o col·laboratiu (conveni) en funció
de si hi participa una institució o més

IdC B. Producte 2021 – Accions
Activitats estructurades de caràcter demostratiu que permetin l’assoliment d’una
prova de concepte en forma de
- prototipus,
- escala pilot,

- prova preindustrial,
- assaig preclínic,
i que possibilitin reduir les incerteses sobre la viabilitat tècnica i comercial de la
tecnologia en desenvolupament.

IdC B. Producte 2021 – Equip
•

Científic/a Responsable

Aquesta persona és la responsable del projecte
Doctor o doctora, líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic.
Vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària (Personal plantilla)
•

Científic/a Emprenedor

Investigador/a en la fase inicial de la seva carrera (investigador/a predoctoral o amb menys de 10 anys doctorat)
Preferentment del mateix grup de recerca que el Científic o Científica Responsable
Familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement proposat
Identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional

•

Mentor/a Empresarial

Persona responsable empresarial o directiva sènior del sector productiu (preferentment vinculada a departaments d’innovació, desenvolupament
de negoci o llicències)
Assessorar en l’estratègia de valorització i l’entrada de la tecnologia o coneixement al mercat
No pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components de l’equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació
accionarial o activitat d’assessorament.
No podrà rebre cap tipus de remuneració pel desenvolupament d’aquesta activitat.

IdC Producte 2021 – Durada i import
• Durada: fins a 18 mesos

• Import ajut: fins a 100.000 €

• Dotació convocatòria 2021: 6.500.000,00 € (65 projectes)
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Detall de despeses
a) Despeses de personal
•

Personal contractat a càrrec del projecte (no personal estructural)

•

Costos reals (salari brut i la quota patronal de la Seguretat Social)

b) Contractació de subministraments
•

Material fungible: Consumibles o components no inventariables

c) Béns d’equipament (nova inversió i amortitzacions)
•

Equipament cientificotècnic

•

Costos de depreciació. Exclòs lloguer d’equips i d’arrendament financer (lísing)

Detall de despeses
d) Contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres
•

Despeses de contractació de serveis: Contractació de serveis i treballs externs a un tercer (No
serveis interns).

•

Subcontractacions (màxim 50%): activitats i/o serveis que l’entitat beneficiària contracta a un
tercer l’execució total o parcial de l’activitat que constitueix l’objecte de la subvenció.

•

Despeses de viatges i allotjament: desplaçaments i pernoctacions que facin els membres de
l’equip investigador i es facturin directament a l’entitat beneficiària.

•

Despeses de formació: formació específica imprescindible per a l’execució del projecte.

Detall de despeses
e) Altres despeses
•

Dietes i indemnitzacions per viatges. Reemborsament de la despesa que els membres de l’equip
investigador realitzen amb mitjans propis (liquidació de la despesa del viatge)

•

Taxes de propietat intel·lectual derivades del projecte

•

Inscripcions a fires, congressos i similars, en línia amb els objectius de valorització i transferència
de resultats

f) Despeses indirectes
•

IdC-Producte: 25% de les despeses directes del projecte (excloent Subcontractació)

•

Innovadors i IdC-Llavor: no tenen despeses indirectes

Exemple costos Innovadors
4.666,67 €/mes → Total projecte
3.333,33 €/mes → Mínim per la contractació
de la persona emprenedora
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Total
Mínim cost
Mesos projecte
personal
4 18.666,68 € 13.333,32 €
5 23.333,35 € 16.666,65 €
6 28.000,02 € 19.999,98 €
7 32.666,69 € 23.333,31 €
8 37.333,36 € 26.666,64 €
9 42.000,03 € 29.999,97 €
10 46.666,70 € 33.333,30 €
11 51.333,37 € 36.666,63 €
12 56.000,04 € 39.999,96 €
13 60.666,71 € 43.333,29 €
14 65.333,38 € 46.666,62 €
15 70.000,05 € 49.999,95 €
16 74.666,72 € 53.333,28 €
17 79.333,39 € 56.666,61 €
18 84.000,06 € 59.999,94 €

Mètode justificació
• Metodologia justificació: costos reals

• S’utilitzarà el mètode de Justificació per compte simplificat mitjançant models normalitzats
a) Memòria explicativa.
b) Relació classificada de les despeses de l'activitat.
c) Declaració responsable
d) Certificat d’activitas no econòmiques en relació amb la consideració d’ajuts d’estat
• Tramitació electronica mitjançant el tràmit genèric de l'AGAUR

• A cada convocatòria es farà un mostreig per escollir els projectes que hauran de presentar la documentació
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Procés d’avaluació
FASE 1
o Avaluació individual de tres
experts externs
o Perfils científics + empresa +
híbrid
o Fitxes individuals valoració
qualitativa i quantitativa
o Resultat 1-7, puntuació
provisional

FASE 2
o Panels d’avaluació per àmbits
o Perfils científics + empresa +
híbrid
o Revisió dels resultats de la fase
1 i homogeneïtzació
o Confirmació puntuació
provisional o nova puntuació
o Proposta final prioritzada

Supervisió i seguiment del coordinador d’àmbit
Luís Ruiz-Ávila

Recomanacions avaluació
• Innovadors 2021

• Un grau de maduresa tecnològica propici per a poder
valoritzar la tecnologia o coneixement
• Que el projecte aposti clarament per la transferència a través
de la persona emprenedora
• Evitar la presentació de projectes amb la spin off creada

Recomanacions avaluació
• IdC 2021

• Tecnologia proposada no correspon amb el grau de
maduresa tecnològica exigit a la modalitat B. Producte de la
convocatòria (3-7).
• Cartes de suport Mentor empresarial i/o potencial usuaris
• Alt potencial innovador: Tecnologia disruptiva no
incremental: Repte tecnològic
• No ciència bàsica.
• Mostra interès empresarial de la tecnologia proposada
(assegurar no existeix al mercat)
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Precs i preguntes

Contacte

Bústia FEDER: feder.agaur@gencat.cat
Nadal Bayà: nbaya@gencat.cat
Juan Antonio Bermejo: juan.antonio.bermejo@gencat.cat
Víctor Linares: victor.linares@gencat.cat

Preguntes i respostes de la sessió de presentació de
convocatòries de transferència del 14 de març de 2022

Preguntes i respostes:
•

Les universitat privades es poden presentar?
Sí, les universitats privades també es poden presentar i, de fet s’han presentat i han rebut
diversos ajuts.

•

Quina és la ràtio de propostes presentades/ajudes concedides de Llavors-Producte
l'any 2020? I Innovadors?
Llavor ronda el 40%. Producte ha estat més competitiu fins ara, amb una mitjana del 21% en
les diverses convocatòries. L’anterior convocatòria d’Innovadors 2019 va ser d’un 30%. En el
cas d’Innovadors la ràtio va ser d'un 30% aproximadament

•

Es pot demanar un innovadors i un producte en paral·lel (per la mateixa tecnologia)?
Com hem comentat, es poden demanar paral·lelament per la mateixa tecnologia. S’haurà de
deixar molt clara la diferència entre els projectes, tenint en compte l’objectiu principal de
cadascun: Producte, avançament tecnològic; Innovadors, avançament de la transferència o la
transferibilitat de la tecnologia o el coneixement.

•

La contractació de la persona innovadora, tenint en compte que dieu que aquest any
no hi ha FEDER darrera, no hi haurà problema amb la nova llei de la ciència que no
permet contractes per obra i servei de més de 6 mesos?
Caldrà crear nous contractes segons la legislació vigent.

•

Les humanitats queden fora de les convocatòries?
No queden fora i no les deixem fora. També és cert que la transferència en les Humanitats i
les Ciències Socials és un tema complex i que ens plantegem, però està molt més clar i
desenvolupat en altres àrees de coneixement.
Dit això, ja hem finançat projectes de Ciències Socials dins de la convocatòria Indústria del
Coneixement.

•

La persona responsable ha de tenir cara?
La persona responsable cal que s’identifiqui.

•

La persona responsable ha de tenir vinculació indefinida o bé pot tenir un contracte
temporal però vigent durant tot el projecte?
Vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l’entitat beneficiària.
Líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic.

•

L'emprenedor, es defineix perfil o persona amb nom i cognoms? Si és lo 2n, es permetrà
canviar per una altra amb perfil equivalent si és el cas? Amb el temps que es triga a
resoldre, la gent es busca la vida...
S’ha de definir perfil però no s’ha d’indicar nom o cognoms.
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•

Hi haurà flexibilitat per substituir la persona innovadora, en el cas que el perfil
seleccionat inicialment causi baixa?
Es podrá substituir la persona innovadora en el cas que el perfil seleccionat causi baixa

•

Cal posar el CV d'una persona concreta? Com gestionem el fet que entre que es demana
i es resol puguin passar diversos mesos? Heu resolt aquest conflicte que ja tenia en
altres ocasions?
No cal aportar CV d’una persona concreta en una sol·licitud de la convocatòria Innovadors.
En el cas de les convocatòries Producte-Llavor sí que cal identificar a la persona científica
emprenedora.

•

Nova contractació vol dir que la persona emprenedora no pot haver estat contractada
abans en el grup de recerca?
Vol dir que la persona contractada tingui un nou contracte a pesar que hagi tingut una
vinculació anterior amb l’entitat beneficiària.

•

Hi ha remuneracions límit? tarifes?
No hi ha remuneracions límit o tarifes, cal dedicar com a màxim 4.666,67€/mes i com a mínim
3.333,33€/mes.

•

Es pot demanar Innovadors si l'empresa ja està creada?
No es pot demanar un Innovadors amb l’empresa creada. L’objectiu de la convocatòria és fer
la feina necessària prèvia a la creació de l’empresa o la comercialització (llicència, etc) de la
tecnologia o el coneixement.

•

Perdoneu si em falta context, però veig q tota la transferència de q parleu va orientada
a l’empresa. Que passa amb la transferència cap a la resta de sectors com per exemple
cap el món educatiu?
Es pot proposar transferència que pugui interessar al món educatiu o a qualsevol altre sector.

•

Bon dia, parleu sempre de Spin-off. Són doncs menys competitius els projectes per
Innovadors que tinguin una estratègia de llicència?
No, tenen la mateixa possibilitat d’èxit la creació d’un spin-off que l’explotació d’una llicència.

•

Si no s'avalua la persona innovadora des del moment de la sol·licitud, les entitats
hauran de fer un procés públic de contractació i selecció (i incorporació!) en els 3
mesos posteriors a la concessió del projecte?
Correcte, en el moment de la concessió s’ha de contractar la persona emprenedora.

•

Han de ser noves contractacions?
Sí, sempre han de ser noves contractacions.

•

Quin sentit té que hi hagi un perfil d'innovador si després no s'avalua? Com es
comprova que l'Innovador compleix amb els requisits establerts?
Es comprova en el moment de la justificació.

•

Els innovadors han de tenir relació prèvia amb el grup de recerca?
No és necessari.
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•

Es pot demanar un Producte directament sense passar per Llavor?
Sí. No és necessari passar per Llavor, si bé els projectes que han passat per Llavor, en teoria
són projectes més ben preparats per afrontar la fase de Producte. Però evidentment hi ha
projectes que fan la mateixa bona feina sense passar per Llavor.

•

Noves contractacions: si són per obra i servei, amb la legislació vigent poden ser de
més de 6 mesos?
Caldrà crear nous contractes de durada determinada segons la legislació vigent.

•

Si no hi ha nom de l'innovador a la sol·licitud, s'ha de fer procés de selecció... tres
mesos a partir de l'acceptació pot ser molt just.
Correcte, és just i alhora és el període que considerem convenient per contractar a la persona
emprenedora.

•

El mentor empresarial pot ser un membre de l'oficina de transferència de la institució?
Sí, pot ser-ho, tot i que no es valorarà molt bé ja que es busquen perfils externs.

•

El mentor empresarial por estar no actiu? (jubilat)
Sí, és correcte.

•

El mentor empresarial pot ser de qualsevol país?
Sí, pot ser de qualsevol país.

•

Voldria saber quan s'obrirà la convocatòria?
Es preveu que s’obri entre mitjans i finals de març.

•

En un Producte, hi pot participar una empresa europea no catalana o espanyola, encara
que no rebi finançament?
Si ens referim al Mentor empresarial, sí.

•

No hi ha opció de pròrrogues a Producte ni Llavor?
Quan sorgeixin situacions que alterin les condicions tècniques o econòmiques recollides en
la memòria detallada del projecte, l’entitat beneficiària podrà sol·licitar la modificació de les
condicions de concessió per adequar-les a les noves circumstàncies.

•

S'aplica overhead o no es contempla pagar-lo?
En la modalitat B. Producte, sí, i es determinen mitjançant l’aplicació d’un percentatge de
fins al 25 % del total de les despeses directes subvencionables de personal; contractació de
subministraments; béns d’equipament; contractació de serveis, assistència, consultoria,
formació o altres i d’altres despeses, excloent les despeses directes subvencionables de
subcontractació.

•

Científics emprenedors que hagin participat en edicions anteriors de Llavor i/o
Producte, hauran de repetir el pla de formació?
Tot i que és molt recomanable, no és imprescindible que sigui el Científic emprenedor. Podria
participar a la Formació un altre membre de l’Equip.

•

Bon dia. Aquells projectes que ja han gaudit anteriorment d’un ajut PRODUCTE però
necessiten continuar avançant en el desenvolupament de la tecnologia poden presentar
un nou projecte PRODUCTE com a continuació de l’anterior? Gràcies
Sí.
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•

La indemnització per finalització de contracte és un cost elegible?
És elegible la part meritada dins de l’execució del projecte.

•

Un investigador principal pot demanar un ajut producte i Llavor i Innovadors
simultàniament?
Sí, com hem comentat, es poden demanar paral·lelament per la mateixa tecnologia. S’haurà
de deixar molt clara la diferència entre els projectes, tenint en compte l’objectiu principal de
cadascun: Producte, avançament tecnològic; Innovadors, avançament de la transferència o la
transferibilitat de la tecnologia o el coneixement.

•

No existiran els indicadors de comunicació i de productivitat (E021)?
No existiran per aquesta convocatòria.

•

Es poden subcontractar serveis a spin-offs de la universitat?
No són elegibles les contribucions en espècie, en especial les que corresponen a despeses
internes per utilització de serveis interns i que es justifiquen mitjançant una factura o un
document equivalent i que no comporten una sortida efectiva de fons. En qualsevol cas,
aquesta subcontractació ha de complir les condicions que s'estableixen a l'article 29 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, i específicament a l'article 29, apartat 7 d), de l'esmentada llei,
i l'article 68, apartat 2, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en relació a la subcontractació
a persones o entitats vinculades a l'entitat beneficiària.

•

En projectes col·laboratius, l'altre entitat pot ser de fora de Catalunya?
No, els equips de recerca han de ser de les universitats del sistema universitari de Catalunya,
els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions hospitalàries i les institucions
sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca i que tinguin seu a
Catalunya.

•

Quina diferència hi ha entre "Despeses de contractació de serveis" i
"Subcontractacions"?
Que les subcontractacions són aquelles “Despeses de contractació de contractació de
serveis” on es contracte part de l’objecte de treball de l’ajut per un tercer.

•

El límit de 10 anys des del doctorat per al científic emprenedor és estricte o seria
possible que fes 12-13 anys que ha obtingut el doctorat?
És un requisit però aquest període de 10 anys es pot ampliar si la persona candidata justifica
qualsevol d’aquests supòsits durant aquest període:
- Haver gaudit d’un període de baixa per maternitat o paternitat.
- Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o
sensorial, o persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i
requereixin una dedicació especial.
- Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis
mesos.

•

Si no es poden contractar serveis interns, com es paguen els serveis que es paguen,
per exemple, als Centres Científics i Tecnològics de la UB per part dels propis
investigadors de la UB?
No es poden pagar a través d’aquests ajuts.

•

Els Llavor poden ser també col·laboratius?
No, només els Producte.
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•

En convocatòria Llavor i Producte caldrà el CV i DNI del científic emprenedor, a
diferència de la convocatòria Innovador on no cal DNI i CV? gràcies
Sí, en la convocatòria Llavor i Producte és necessari el CV i DNI del científic emprenedor.

•

A Producte es pot contractar una persona que no sigui el Científic Emprenedor?
Sí.

•

Com pot haver-hi un top-up de 4.666,67 €/mes de despesa o de 3.333,33 €/mes de
mínim? Per exemple, si hi ha innovador contractat pel cost mínim i es fa una despesa
extra aquell mes de per exemple 5,000 € per a la contractació de serveis, ja ens
passaríem del topall. Com es pot gestionar això?
Els màxims i mínims són per l’elaboració del pressupost total i per la seva justificació final...
no es mirarà restrictivament que cada mes s’estigui gastant aquest import mensual.

•

Als Producte s'haurà de presentar Timesheet? declaració d'hores de tots els
participants? només del personal contractat per l'ajut?
Només s’haurà de presentar, mitjançant el mètode de justificació per compte simplificat, les
despeses del personal contractat a càrrec del projecte.

•

En la Producte, els 100000 EUR han d'incloure les despeses indirectes? Sí Per exemple,
80000 de directes + 20000 d'indirectes? O els indirectes són a part?
Sí, l’ajut és d’un màxim de 100.000 € incloent els indirectes. En la modalitat B. Producte es
determinen mitjançant l’aplicació d’un percentatge de fins al 25 % del total de les despeses
directes subvencionables de personal; contractació de subministraments; béns d’equipament;
contractació de serveis, assistència, consultoria, formació o altres i d’altres despeses, excloent
les despeses directes subvencionables de subcontractació.

•

Hi ha alguna base de dades/llista amb mentors empresarials interessats? o cal que cada
grup busqui el seu mentor empresarial?
Cada grup ha de buscar el seu mentor empresarial. No disposem d’una base de dades.

•

Arrel la nova reforma laboral, els contractes a càrrec dels ajuts, com han de ser?
indefinits? poden ser de durada determinada (màxim la del projecte)?
Els contractes laborals han de seguir la nova reforma laboral.

•

En els projectes Llavor i Producte, el científic emprenedor pot estar contractat en per
algun ajut postdoctoral (Juan de la Cierva, Margarita Salas, etc) o existeix alguna
incompatibilitat?
Sí, sempre i quan es compleixi amb el requisits, no hi haurien problemes d’incompatibilitats.

•

Si un projecte amb un IP ha gaudit ja d'un PRODUCTE (ja finalitzat), es pot demanar un
INNOVADORS per a contractar a un post-doc emprenedor que dugui a terme els
següents passos de cara a desenvolupar una spin-off?
Seria factible.

•

En els projectes Innovadors que hi ha un màxim per mes, com s'ha de justificar la
indemnització al final del contracte?
El màxim i mínim mensual és per la preparació del pressupost. No és una mesura restrictiva,
és necessària per a fer el pressupost.
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•

En el cas dels Llavors i Producte, si les despeses de personal finançables són només
per personal temporal contractat expressament pel projecte. Tenint en compte la nova
llei de contractació dels treballadors, serà finançable la indemnització per
acomiadament de les persones contractes exclusivament pel projecte?
Si correspon amb el període d’execució del projecte, sí.

•

En la convocatòria Producte, les despeses de prototips han d'estar en material fungible
o també poden estar com a subcontractació?
En el cas de serveis de prototipatges, subcontractació, si són materials a fungible.

•

El Mentor empresarial pot pertànyer a empreses o entitats en les quals els components
de l’equip de recerca tinguin càrrecs de responsabilitat, participació accionarial o
activitat d’assessorament reconeguda
No, la idea del mentor empresarial és que sigui una persona que no tingui contacte previ amb
el grup de recerca. La idea és forçar a incorporar un element del qual no es disposava abans
de la convocatòria, que sigui una mirada nova i que pugui ajudar en aquest sentit.

•

En el Llavor, quina pot ser la distribució de despeses?
La mateixa que a Producte però sense despeses indirectes.

•

En els projectes de la Modalitat B. Producte que tenen un caràcter col·laboratiu, és
indispensable que les entitats participants tinguin la propietat intel·lectual de la
tecnologia a transferir?
Els resultats de la recerca que es volen valoritzar mitjançant aquest ajut s’han d’haver
desenvolupat en el marc de l’entitat beneficiària i, si s’escau, aquesta n’és la propietària o
copropietària. En el cas dels projectes col·laboratius, les entitats participants hauran de
formalitzar mitjançant un conveni signat entre les parts, la seva relació, i concretar, entre
d’altres, els drets i les obligacions de cadascun dels associats.

•

En els projectes Llavor i Producte, es podria canviar el Científic Emprenedor o
Científica Emprenedora proposat a la sol·licitud?
En cas que s’hagi de canviar la persona proposada com a Científic Emprenedor o Científica
Emprenedora, l’entitat beneficiària ha de sol·licitar la incorporació d’una nova persona
candidata d’un perfil similar i amb capacitat d’acomplir les tasques assignades a aquesta
figura, de manera que el pla de treball i els objectius no variïn respecte del projecte aprovat.
Només es pot substituir la persona que actuï com a Científic Emprenedor o Científica
Emprenedora durant els sis primers mesos d’execució del projecte.

•

En l’edició anterior de Llavor es demanava que una part important del finançament
anés a contractació de personal, en aquesta ocasió sembla que no és així i per tant, hi
haurà més llibertat per disposar dels diners en pagament de subcontractació de
serveix i fungibles, és així?
Correcte, és així.

•

Com s’avaluarà el caràcter disruptiu de la proposta?
Entre els criteris d’avaluació de la sol·licitud es valorarà el potencial d’innovació de la
tecnologia proposada respecte a les solucions existents.

•

Hi ha un màxim de sol·licituds per centre?
No
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•

En el cas de fundacions medis propis de les universitats, i que no tenim els
investigadors en plantilla, sinó que estan a les universitats, en podem ser
beneficiaris?
Es poden beneficiar d’aquests ajuts els grups de recerca de les universitats del sistema
universitari de Catalunya, els centres de recerca, els centres tecnològics, les fundacions
hospitalàries i les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la
recerca. El centre investigador que hagi generat la recerca a transferir ha d’estar ubicat a
Catalunya.

•

El personal contractat al Producte pot ser a través d'un contracte predoc
En cas que el contracte tingués un caràcter formatiu no seran elegibles

•

Les 3 convos seran en les mateixes dates?
Sí, la intenció es publicar-les de forma simultània

•

Aquests ajuts, són compatibles amb altres ajuts del Ministeri, FEDER o Catalans?
Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts per a la mateixa finalitat procedents de
qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost total de l'activitat
objecte de la subvenció, d’acord amb el que disposa l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre.

•

Hi haurà possibilitat de demanar bestreta? Quina quantitat?
En el cas dels ajuts Llavor i Producte, Un cop es fa pública la resolució de concessió dels
ajuts i l’entitat beneficiària accepta les condicions que estableixen les bases, es fa el
pagament del 80 % de l’import de l’ajut

•

Projecte sota opció de llicència seria elegible? Pot passar que finalment la llicència no
s'executi i es necessitin més proves per aconseguir l'interès d'un tercer.
Sí, seria elegible. En cas que durant l’execució del projecte es necessitin més proves s’haurà
argumentar tècnicament.
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