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Objectiu
L'objectiu de la convocatòria TECNIOspring PLUS 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 programa de mobilitat de 24 mesos de durada per tal de
potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit d'expertesa.
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.
- 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
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: El nivell d'experiència sol·licitat de l'investigador/la
investigadora s'estableix en funció del tipus de mobilitat:
a) Mobilitat A:
- Estar en possessió del títol de doctor/a o tenir com a mínim 4 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 sigui a Europa o al país que
acollirà a l'investigador / la investigadora.
- Tenir experiència en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica.
b) Mobilitat B:
- Estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 4 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 8 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.
- Tenir almenys 1 any d'experiència a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) en recerca aplicada i/o en activitats de
transferència tecnològica.
- Tenir experiència en la gestió d'equips.
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- Regla de mobilitat de l'investigador/la investigadora

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.
- Recolzament a la Carta Europea de l'Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació d'Investigadors:
L'entitat beneficiària ha d'haver signat una declaració de recolzament 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 a l’Estratègia de Recursos Humans per a
Investigadors (HRS4R) (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r.
Documentació
Les sol·licituds han d'anar adreçades al/a la conseller/a delegat/da d'ACCIÓ complimentant l'imprès normalitzat que es podrà
obtenir al web del programa TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu. A l'imprès s'hi haurà d'adjuntar un document PDF amb la
informació relacionada amb l'investigador/la investigadora (Currículum Vitae), la memòria tècnica del projecte que l'investigador/la
investigadora desenvoluparà, dues cartes de recomanació (d'acord amb el punt 1 de la plantilla del CV) i, en la modalitat de
mobilitat A, la carta de compromís de l'entitat estrangera per acollir durant un any a l'investigador/la investigadora en el cas
d'atorgament. A més, les entitats TECNIO que, per tal de complir els requisits de la base 5.2 de les bases reguladores, contemplin
estades de l'investigador/a durant el projecte a una empresa, hauran d'adjuntar la carta de compromís de l'empresa per acollir
l'investigador durant la seva estada. Tant les cartes de recomanació com les cartes de compromís de l'entitat estrangera i de
l'empresa han de ser del mateix any de publicació de la convocatòria. La documentació haurà de presentar-se preferentment en
anglès.
La informació inclosa en aquest document pdf que arriba telemàticament a ACCIÓ serà utilitzada per realitzar la valoració de la
sol·licitud presentada. Els models que serviran de guia per la redacció del document es troben disponibles al web del programa
TECNIOspring PLUS (www.tecniospring.eu).
Dins de l'imprès de sol·licitud cal especificar les despeses subvencionables admeses tret de les despeses de personal atès que
aquestes són un import fix (segons l'establert a la base reguladora 6.2), de manera que s'entenen incloses per defecte i s'omplen
automàticament a l'imprès de sol·licitud; a aquest import fix se li aplicarà un coeficient de correcció segons el país de destí en base
a allò establert a l'annex 3 de les bases reguladores.
Un cop complimentat l'imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica en un document PDF, s'enviarà telemàticament a
ACCIÓ. Per formalitzar la sol·licitud cal registrar l'imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document PDF, en el termini indicat
a la convocatòria i juntament amb la documentació que preveu la convocatòria d'aquests ajuts, a ACCIÓ, Passeig de Gràcia, 129,
08008 Barcelona, a qualsevol de les seves delegacions, a la xarxa d'oficines de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) o mitjançant
els procediments que preveu l'article 25.1 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Si la sol·licitud es presenta mitjançant correu administratiu, en la primera pàgina s'hi haurà de fer constar, amb claredat, el nom de
l'oficina i la data, el lloc, l'hora i el minut d'admissió.
A més a més, amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al
Registre Mercantil.
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b) Còpia de l'últim contracte laboral del candidat o contracte laboral vigent.

En el cas que aquests documents ja hagin estat presentats en convocatòries anteriors d'ACCIÓ no caldrà presentar-los novament,
sempre que el sol·licitant aporti una declaració responsable en la qual s'especifiqui el document en concret, la data en què es va
presentar a ACCIÓ i s'hi faci constar que continua vigent. En el cas que s'hagin produït modificacions en la documentació presentada,
hagi prescrit el seu període de vigència o hagin transcorregut més de 5 anys des de la finalització del procediment pel qual es va
lliurar, s'ha de presentar necessàriament la nova documentació.
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: 92.400 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 17.280 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.eu. Podeu adreçar les vostres consultes a tecniospring.accio@gencat.cat
Bases reguladores publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7620 de 16 de maig de 2018.
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 712949.
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Termini
Fins al 28 de setembre del 2018
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