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TECNIOSPRING INDUSTRY – CONVOCATÒRIA 2021
Data d’actualització de la informació: 15/02/2021
En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?

La convocatòria 2021 de Tecniospring INDUSTRY subvenciona la contractació de persones investigadores
experimentades de qualsevol nacionalitat durant 2 anys per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats
a la transferència tecnològica. Poden beneficiar-se d’aquest ajut les empreses, els centres tecnològics ubicats a
Catalunya i les entitats acreditades TECNIO.
Es contempla subvencionar projectes vinculats a dos tipus de mobilitat:
(1) MOBILITAT A: Sortida a l'estranger + retorn
Estada d'un any fora d'Espanya de la persona investigadora a una entitat d'acollida (universitat, centre de
recerca, centre tecnològic o departament d'R+D d'una empresa), per a desenvolupar un projecte de recerca
aplicada orientat a la transferència tecnològica.
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.
(2) MOBILITAT B: Incorporació a una empresa, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic
Estada de dos anys de la persona investigadora a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una
entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya, per a desenvolupar un projecte de
recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.
Qui pot ser beneficiari?

Poden ser beneficiaries dels ajuts les entitats següents:
•
•
•

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. 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
Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT)
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Quins són els requisits específics?

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica, i s'haurà de circumscriure en una o
diverses tecnologies facilitadores transversals i en un o diversos àmbits sectorials identificats en l'estratègia RIS3CAT.
Les persones investigadores a contractar hauran de complir al menys un dels requisits següents en la data límit de
tancament de la convocatòria:
• estar en possessió d’un títol de doctor/a i tenir 2 anys d'experiència addicional en recerca a temps complert
(o l'equivalent a temps parcial) després de l’obtenció del títol de doctor/a
• tenir com a mínim 6 anys d'experiència en recerca a temps complert (o l'equivalent a temps parcial) després
d'haver obtingut un títol acadèmic que donaria accés a estudis de doctorat.
A més, s’aplicaran les regles de mobilitat següents:
• Mobilitat A: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (laboral,
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.
• Mobilitat B: La persona 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.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

•
•
•
•
•

Publicació de les bases reguladores: 23 de juny 2020
Obertura de la convocatòria: abril 2021
Tancament de la convocatòria: juny 2021
Resolució de la convocatòria: octubre 2021
Inici contractes/projectes: entre octubre 2021 i abril 2022

Quines despeses són subvencionables?

•
•
•
•

Despeses salarials
Despeses de recerca
Despeses de publicació en accés obert
Despeses de mobilitat

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?

La durada de contractació de la persona investigadora vinculada al projecte de transferència tecnològica o recerca
aplicada, i per tant de la subvenció, serà de 24 mesos.
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Quin és l’import de l’ajut?

La intensitat dels ajuts serà del 100% del cost subvencionable acceptat, dins dels màxims especificats:
•

•
•
•

Despeses de personal segons el tipus de mobilitat:
Mobilitat A: màxim de 117.000 euros de cost salarial total pagat per l’entitat beneficiaria pels dos anys
de contractació de la persona investigadora. Al cost salarial de la persona investigadora se li aplicarà, durant
el primer any de projecte, un coeficient de correcció segons el país de destí tenint en compte les diferències
salarials dels països i d'acord amb els coeficients de correcció establerts pel Programa Marie SkłodowskaCurie.
Mobilitat B: 117.000 euros de cost salarial total pagat per l’entitat beneficiaria pels dos anys de
contractació de la persona investigadora (58.500 euros per any)
Despeses de recerca amb un màxim de 15.240 euros pels dos anys de durada
Despeses de publicació en accés obert amb un màxim de 3.000 euros pels dos anys de durada
Despeses de mobilitat amb un màxim de 1.920 euros pels los dos anys de durada

El primer pagament, corresponent al 70% de l'ajut, es pagarà com a bestreta. El darrer pagament es farà efectiu una
vegada s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte.
Quins són els criteris de valoració? (opcional)

Es valoraran els criteris següents:
a) El CV de la persona investigadora (puntuació màxima: 150 punts)
b) Trajectòria científica i tecnològica, capacitat d’implementació i idoneïtat de la o les entitat/s d’acollida
(puntuació màxima: 100 punts)
c) Qualitat i viabilitat del projecte (puntuació màxima: 100 punts)
d) Transferència tecnològica i impacte (puntuació màxima: 150 punts)
Per a que un projecte sigui aprovat, ha d’obtenir una nota mínima de 350 punts sobre un màxim de 500.
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Quins són les tràmits?

Sol·licitud d’ajut:
Per a acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar mitjançant els formularis normalitzats
establerts i dins el termini que indica la convocatòria i des dels mitjans telemàtics següents:
-

la plataforma EACAT (eacat.cat) en cas que l’entitat sol·licitant sigui una administració pública o una entitat
dependent o participada majoritàriament per aquella, domiciliada a Catalunya,
el Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) en la resta de casos.

Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
Resolució d’ajut:
La concessió o denegació de l’ajut es notificarà mitjançant la publicació el Tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) de la proposta de resolució provisional. Aquesta publicació substitueix
la notificació individual i té els mateixos efectes. Aquesta proposta de resolució provisional inclourà:
-

llista de sol·licituds que es proposa estimar
llista de sol·licituds que es proposa desestimar amb indicació dels motius de la desestimació
llista de sol·licituds que formen part de la llista de reserva

Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions hauran de presentar el document d'acceptació de la
subvenció, segons el model normalitzat, i la documentació acreditativa de la informació facilitada en la seva sol·licitud
(copia dels títols dels estudis, acreditació de l’experiència en recerca, conveni de col·laboració amb l’entitat d’acollida
a l’estranger o visites curtes, si s’escau, etc – veure base 7.9) en el termini de 10 dies hàbils des de l'endemà de la
notificació. Es recomana recopilar aquesta documentació amb antelació suficient per poder acomplir amb els
terminis.
Un cop comprovada la documentació aportada, es publicarà la proposta definitiva de resolució.
En el supòsit que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de 6 mesos, a contar des de la data
de finalització del termini de presentació de les sol·licituds, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat.
Justificació d’ajut:
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau,
en el termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa s’haurà de presentar
d’acord al model normalitzat que estarà a disposició de les entitats beneficiàries a través de la plataforma EACAT
(eacat.cat) o mitjançant el Canal Empresa (canal.empresa.gencat.cat).
Tots els tràmits requereixen signatura electrònica.
La documentació justificativa a presentar es pot obtenir a la pàgina web:
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts
Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut

La sol·licitud d’ajut ha d’incloure:
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Quina documentació s’ha d’aportar?

•

La memòria tècnica degudament completada amb tota la informació requerida, preferiblement en anglès,
seguint el model normalitzat disponible a la pàgina web de Tecniospring INDUSTRY

•

El pressuposto complet i detallat segons el model disponible a la pàgina web de Tecniospring INDUSTRY

•

Una còpia d’un document justificatiu de la situació laboral de la persona investigadora a contractar a l’hora
de presentar la sol·licitud, que pot ser segons escau: el darrer contracte laboral, o el contracte laboral vigent,
o un informe de vida laboral emès per la Seguretat Social amb data del mes anterior a la presentació de la
sol·licitud.

•

Si escau, també s’haurà d’adjuntar:
o En cas d’estada curta (mobilitat A i B): una carta de compromís de l’entitat o empresa on la persona
investigadora realitzarà l’estada. La carta ha de ser signada i tenir data del 2021 .
o En cas de mobilitat A: una carta de compromís de l’entitat estrangera per acollir durant un any a la
persona investigadora. La carta ha de ser signada i tenir data del 2021.

Justificació d’ajut
Les entitats beneficiaries hauran de justificar el 100% de les despeses subvencionables mitjançant una única memòria
econòmica al final del projecte incloent una relació classificada de totes les despeses al desenvolupament del projecte
i una digitalització simple de las factures, factures electròniques, documents justificatius i comprovants de pagament
detallats en la relació de despeses. També hauran de proporcionar un informe de las activitats realitzades.
La documentació justificativa a presentar es pot obtenir a la pàgina web:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts/
Observacions

Les entitats beneficiàries no podran:
- Presentar més d'una sol·licitud amb la mateixa persona supervisora, ni amb una persona supervisora que ja
ho sigui d'una persona investigadora d'un projecte TECNIOspring PLUS o TECNIOSPRING INDUSTRY en curs a
data de tancament de la convocatòria d'aquesta línia d'ajuts;
- Presentar més d'una sol·licitud ni amb el mateix projecte ni amb la mateixa persona investigadora.
Les persones investigadores no podran:
- Participar en més d'una sol·licitud.
- Participar d'una sol·licitud en cas que a data de tancament de la convocatòria d'aquesta línia d'ajuts ja
gaudeixin d'un ajut TECNIOspring PLUS o TECNIOSPRING INDUSTRY.
- Participar d'una sol·licitud en cas d'haver gaudit anteriorment d'un ajut TECNIOspring, TECNIOspring PLUS o
TECNIOSPRING INDUSTRY. Excepció: quan l’entitat sol·licitant és una empresa que no ha rebut cap ajut
TECNIOspring ni TECNIOspring PLUS ni TECNIOSPRING INDUSTRY, i el projecte de la persona investigadora pel
qual s'ha obtingut l'ajut anterior ha finalitzat a la data de tancament de la convocatòria Tecniospring
INDUSTRY.
- Gaudir d'un contracte indefinit amb l'entitat sol·licitant abans de la resolució d'atorgament de l'ajut.
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Amb qui pots consultar els teus dubtes?

Gestió administrativa: tecniospring.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Rita Riba, 93 484 96 03 / Pablo Martínez, 93 567 68 70 / Laura Pérez, 93 567 49 30

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?

Bases reguladores publicades el dia 23 de juny de 2020 en el DOGC: RESOLUCIÓ EMC/1446/2020 del 18 de juny de
2020 – disponible aquí.
Modificació de les bases reguladores publicada el dia 14 de desembre de 2020 en el DGOC: RESOLUCIÓN
EMC/3294/202 del 18 de desembre de 2020 – disponible aquí.
Convocatòria 2021: pendent, disponible aviat en la pàgina Tecniospring Open Calls
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