AJUTS A LA
INNOVACIÓ

Tecniospring INDUSTRY
Data d’actualització de la informació: 22/07/2019

Objectiu
L'objectiu de la convocatòria Tecniospring INDUSTRY és l'atorgament d'ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i entitats
acreditades TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per a desenvolupar projectes de recerca aplicada
orientats a la transferència tecnològica.
La contractació de l'investigador/la investigadora anirà lligada a un projecte de transferència tecnològica o recerca aplicada de 24
mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora.

Beneficiaris
Són entitats beneficiàries dels ajuts les següents:
- Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla de com a mínim 4 treballadors en el mes anterior
a la presentació de la sol·licitud. Als efectes d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa aquella entitat constituïda segons
alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat
cooperativa.
Als efectes d'aquestes bases, el número de treballadors es calcularà en unitats de treball anual (UTA), és a dir el nombre de
persones que treballen a l'empresa a temps complet durant tot l'any. El treball de persones que no treballen tot l'any, o que
treballen a temps parcial, es comptarà com a fraccions d'UTA. Els treballadors autònoms podran computar com a plantilla si
tenen la consideració d'autònoms econòmicament dependents. Es considera que un autònom és econòmicament dependent si
almenys un 75% dels seus ingressos provenen d'un únic proveïdor.
- Els
desenvolupadors
de
tecnologia
acreditats
TECNIO
que
apareixen
al
web
http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador. Els ens públics o privats, amb entitat jurídica pròpia i establiment
operatiu a Catalunya, en els quals els acreditats TECNIO hagin delegat la seva gestió administrativa i econòmica i/o la gestió de
projectes de recerca i transferència tecnològica.

Requisits

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica i s'haurà de circumscriure, per una banda, en una o
diverses tecnologies facilitadores transversals identificades a l'estratègia RIS3CAT (TIC, Nanotecnologia, Materials Avançats,
Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i, per una altra, en un o diversos àmbits sectorials d'impacte del projecte dins
dels sectors identificats en l'estratègia RIS3CAT (Química, energia i recursos, Alimentació, Sistemes industrials, Mobilitat sostenible,
Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries basades en l'experiència). Es pot consultar aquesta documentació a
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/.
Les entitats beneficiàries i el personal investigador a contractar hauran de complir els següents requisits en la data límit de
tancament de la convocatòria:
- Nivell d'experiència de l'investigador/la investigadora a contractar.
- Estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps
parcial) després d'obtenir el títol de doctor/a, o tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent
a temps parcial) després d'haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.
- Regla de mobilitat de l'investigador/la investigadora
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a) Mobilitat A: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) en el
país de l'entitat d'acollida a l'estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors a la data de tancament de
la convocatòria.
b) Mobilitat B: L'investigador/la investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) a
Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament de la convocatòria.
Excepcionalment, i només en casos perfectament documentats i justificats d'interrupció de la carrera investigadora (permís de
maternitat/paternitat, malaltia, atenció d'algun familiar, situació d'atur o situacions anàlogues), seran elegibles els
investigadors/investigadores experimentats/experimentades que no hagin residit o portat a terme la seva activitat principal
(treball, estudis) en el país de l'entitat d'acollida durant més de 3 anys en els 5 anys immediatament anteriors a la data de tancament
de la convocatòria.
Els projectes presentats en ambdues modalitats (A i B) poden incloure estades curtes de l'investigador / la investigadora en una
altra entitat/empresa d'1 fins a 3 mesos de durada. En el cas que l'entitat sol·licitant sigui una entitat TECNIO que no tingui la
condició d'empresa, el projecte haurà de contemplar, obligatòriament, una estada curta de l'investigador / la investigadora en una
empresa. Aquesta condició no serà necessària en el cas que la sol·licitud sigui per un ajut de Mobilitat A que ja contempli l'estada
a una empresa durant la fase de sortida a l'estranger.
Documentació

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics seguint els següents passos:
1. Complimentar l'annex específic del formulari de sol·licitud i la memòria tècnica que es podran obtenir a la pàgina web de
Tecniospring INDUSTRY (www.tecniospring.com).
2. Complimentar i presentar per internet el formulari de sol·licitud genèric que es podrà obtenir a:
a) En el cas que l'entitat sol·licitant sigui una administració pública o una entitat dependent o participada majoritàriament per
aquella, domiciliada a Catalunya, a través de l'extranet de les administracions catalanes (http://www.eacat.cat).
b) En la resta de casos, a través de la pàgina web de Tecniospring INDUSTRY (www.tecniospring.com) o a través del Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat) seguint les instruccions que es trobaran en aquesta pàgina.
En ambdós casos s'ha d'adjuntar l'annex específic del formulari de sol·licitud. En cas que no es presenti aquest document la
sol·licitud es considerarà desistida.
3. Una vegada presentat per internet el formulari de sol·licitud genèric, la sol·licitant haurà de presentar la memòria tècnica
juntament amb, si s'escau, la resta de documentació establerta a la base 2.8 de l'annex 1:
- Memòria tècnica que es podrà obtenir a la pàgina web de Tecniospring INDUSTRY (www.tecniospring.com). La memòria tècnica
del projecte haurà de presentar-se preferentment en anglès.
- Declaració responsable signada pel/per la representant legal de l'entitat conforme aquesta, en cas de concessió de l'ajut, aplicarà
en la contractació de l'investigador/la investigadora els principis recollits a la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta
per a la Contractació d'Investigadors (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter); o bé aportar còpia del certificat de l'Estratègia
de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r).
- Dues cartes de recomanació d'acord amb el punt 1 de la memòria tècnica.
- Per a les dues modalitats de mobilitat (A i B), en el cas de realitzar una estada curta d'acord amb el que s'estableix a la base 5.2
de l'annex 1, carta de compromís de l'entitat o empresa on l'investigador/la investigadora realitzarà l'estada curta.
- En la modalitat de mobilitat A, addicionalment, carta de compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a
l'investigador/la investigadora en el cas d'atorgament. Tant les cartes de recomanació com la carta de compromís han de ser del
mateix any de publicació de la convocatòria.
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- Còpia de l'últim contracte laboral del candidat, contracte laboral vigent o informe de vida laboral expedit per la Seguretat Social
del mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
- Si la sol·licitant és una empresa, informe de plantilla mitja de treballadors en situació d'alta, que emet la Tresoreria General de la
Seguretat Social corresponent al mes anterior de la presentació de la sol·licitud.
- Si la sol·licitant és una empresa i disposa d'autònoms dependents, contracte en el qual l'autònom figura com a TRADE (registrat a
les oficines d'ocupació) i darrer rebut d'autònoms.
El canal electrònic per a la presentació d'aquesta documentació restarà obert un període de 24 hores a comptar des de l'hora de
registre del formulari de sol·licitud genèric. En cas de divergència entre el contingut del formulari de sol·licitud i del document PDF
de la memòria tècnica, prevaldrà el formulari de sol·licitud a l'hora de realitzar la valoració tècnica del projecte.
Característiques

El programa contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:
a) Sortida a l'estranger + retorn (Mobilitat A):
- Estada d'un any a una entitat d'acollida fora d'Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d'R+D
d'una empresa), d'un/una investigador/investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de
recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. L'entitat d'acollida fora d'Espanya i l'entitat beneficiària no poden estar
vinculades.
- Fase de retorn d'un any de durada a l'entitat beneficiària de l'ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l'entitat d'acollida a
l'estranger.
b) Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO (Mobilitat B):
- Estada de dos anys d'un investigador/d'una investigadora experimentat/da de qualsevol nacionalitat a una empresa amb
establiment operatiu a Catalunya o una entitat acreditada TECNIO, per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a
la transferència tecnològica.
Quantia
- Ajut corresponent al cost salarial de l'investigador/la investigadora contractat/contractada per l'entitat beneficiària:
a)

Mobilitat A: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora. Durant el primer any
d'estada a l'estranger, al cost salarial de l'investigador/la investigadora se li aplicarà un coeficient de correcció segons el
país de destí, per tal de tenir en compte les diferències salarials d'aquests països respecte a Catalunya, tal com estableix
el Programa Marie Skłodowska-Curie i en base a coeficients de correcció utilitzats pel mateix Programa.

b) Mobilitat B: 117.000 euros pels dos anys de durada del projecte per investigador/investigadora.
- Ajut corresponent a les despeses de recerca serà d'un màxim de 15.240 euros pels dos anys de durada del projecte.
- Ajut corresponent a les despeses de difusió de resultats del projecte i despeses relacionades amb Accés Obert de publicacions i
dades de recerca serà d’un màxim de 3.000 euros pels dos anys de durada del projecte.
- Ajut corresponent a les despeses d’incorporació a l'entitat beneficiària i/o a l'entitat d'acollida a l'estranger serà d'un màxim de
1.920 euros pels dos anys de durada del projecte.
Observacions
Tota la informació disponible a www.tecniospring.com. Podeu adreçar les vostres consultes a tecniospring.accio@gencat.cat
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Bases reguladores publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7917 de 15 de juliol de 2019.
Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horitzó 2020 de la Unió Europea sota l'acord de
subvenció Marie Skłodowska-Curie No 801342.

Termini
Fins al 30 de setembre del 2019 a les 14 hores
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