
ANEXO III

CUESTIONARIO - MEMORIA DO PROXECTO DE INNOVACIÓN


EXPEDIENTE NÚM.: __________________


1.1.- DATOS DA EMPRESA

Nome da empresa:

Enderezo Social (rúa, municipio, provincia e código postal):

NIF:

TELÉFONO
FAX
CORREO ELECTRÓNICO




Persoa de contacto: 

Capital social actual (no caso de estar constituída):

Desembolsado o ____________%

Relación nominal de actuais socios con participación superior ó 10%. No caso de que algún destes socios sexan compañías participadas á súa vez por outras, indicarase o NIF destas, a súa composición accionarial e domicilio social:

Nome e apelidos ou razón social

DNI ou CIF

% Participación


























Facer unha relación dos centros de traballo da empresa (co mesmo NIF), a actividade que realizan coa clave da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), e a súa localización.

1.2.- Antecedentes empresariais dos promotores ou antecedentes históricos da empresa.

1.3.- Capacidade tecnolóxica e industrial: Descrición dos medios materiais e instalacións de produción máis significativas. Certificacións de calidade e medioambientais. Medios materiais e instalacións de I+D máis significativas. Desenvolvementos tecnolóxicos realizados pola empresa e en curso, non contemplados no proxecto. Patentes e modelos de utilidade a nome da empresa.

1.4.- Capacidade comercial: Descrición da organización comercial da empresa (por clientes, por produtos ou áreas xeográficas): persoal, delegacións e representantes nacionais e internacionais. Cota actual da empresa no mercado, tendencia da cota de mercado nos últimos anos e expectativas. Clientes máis significativos. Empresas competidoras máis significativas. Estrutura e funcionamento da rede de asistencia técnica, se procede.

1.5.- Equipo directivo: Organigrama da empresa. Se a empresa pertence a un grupo empresarial, ubicala no organigrama do grupo.


2.- DEFINICIÓN DO PROXECTO.

2.1.-Tipo de proxecto:
 Actividades de desenvolvemento:
 Investigación industrial
 Precompetitivas
 Proxectos de demostración

 Implantación de proxectos de innovación

2.2.- Obxectivos xerais do proxecto (técnicos, comerciais, ambientais, estratéxicos, etc.)

2.3.- Actividade relacionada co proxecto coa súa clave CNAE.

2.4.- Descrición técnica.

2.5.- Localización do proxecto.

2.6.- Estrutura do cadro de persoal ó final do mes anterior ó da solicitude:


No centro onde se realizará o proxecto
Nos demais centros
TOTAL




Contratación indefinida







Contratación temporal







TOTAL




2.7.- Creación de postos de traballo cos investimentos:


No centro onde se realizará o proxecto
Nos demais centros
TOTAL




Contratación indefinida







Contratación temporal







TOTAL





3.- ESTADO DA TÉCNICA.

Incluír unha somera análise do "estado da técnica" no mercado, que permita xustificar e valorar o grao e alcance da innovación suposta ó proxecto.

4.- MEMORIA-ORZAMENTO DOS INVESTIMENTOS.

Resumo do orzamento de investimento financiable. Para cada concepto abaixo indicado xuntarase “relación completa, detallada e valorada” das unidades que o compoñen, características e modelo, indicando as de procedencia non nacional. Poderanse engadir facturas proforma, que melloren a información dos bens de equipo a adquirir.

4.1.- Detalle dos investimentos en aparatos e equipos:


ORZAMENTO
DESCRICIÓN 
Ano_____
Ano_____
Ano_____
Ano_____
TOTAL
APARATOS E EQUIPOS DE LABORATORIO

















PLANTA PILOTO

















PROPIEDADE INDUSTRIAL

















OUTROS ACTIVOS FIXOS (agás terreos e edificios)

















TOTAIS







4.2.- Persoal da empresa que vai participar no proxecto:

NOME
CARGO
TITULACIÓN 
Nº HORAS
CUSTO/HORA
TOTAL


































































TOTAIS






4.3.- Desglose dos materiais utilizados (compoñentes para construción de prototipos, probas, funxibles, etc..):


ORZAMENTO
DESCRICIÓN
Ano_____
Ano_____
Ano_____
Ano_____
TOTAL












TOTAIS






4.4.- Colaboracións externas no proxecto.


ORZAMENTO
DESCRICIÓN
Ano_____
Ano_____
Ano_____
Ano_____
TOTAL
Centros Públicos de Investigación e/ou Universidades

















Centros de Innovación e Tecnoloxía

















Outras colaboracións

















TOTAIS






4.5.- Orzamento total e Plan de Financiamento do proxecto.


ORZAMENTO TOTAL DO PROXECTO

Ano_____
Ano_____
Ano_____
Ano_____
TOTAL
APARATOS E EQUIPOS DE LABORATORIO





PLANTA PILOTO





PROPIEDADE INDUSTRIAL





OUTROS ACTIVOS FIXOS (agás terreos e edificios)





INVESTIMENTOS EN ACTIVOS





PERSOAL TITULADO





PERSOAL NON TITULADO





PERSOAL





MATERIAIS





Centros Públicos de Investigación e/ou Universidades





Centros de Innovación e Tecnoloxía





Outras colaboracións





COLABORACIÓNS EXTERNAS





TOTAL







FINANCIAMENTO TOTAL DO PROXECTO

Ano_____
Ano_____
Ano_____
Ano_____
TOTAL
RECURSOS PROPIOS





FINANCIAMENTO ALLEO PRIVADO





Crédito CDTI





Subvencións





Outros





Crédito IGAPE





FINANCIAMENTO PÚBLICO





TOTAIS






5.- PLAN DE TRABALLO E METODOLOXIA.

Actividades técnicas correspondentes a etapas, fases, tarefas,... de execución do proxecto. Exemplo de actividades son estudos de viabilidade técnica, deseño e construción do prototipo, do sistema de control, probas e posta a punto, montaxe, homologacións técnicas, etc. (Engadir as necesarias).

ACTIVIDADE 1

DESCRICIÓN

RESULTADOS ESPERADOS 


ACTIVIDADE 2

DESCRICIÓN

RESULTADOS ESPERADOS 



6.- CRONOGRAMA. DEFINICIÓN DE HITOS TEMPORAIS DO PROXECTO.

Establecer un cronograma das actividades do proxecto, establecendo hitos temporais. Os hitos temporais son cortes no tempo cunha duración mínima de 6 meses que contemplan o grao de avance de execución técnica – económica das diversas actividades contempladas no apartado anterior.

Os hitos non se solapan, de maneira que se o hito 1 comeza o 1 de xaneiro e termina o 30 de xuño, o seguinte hito comezará o 1 de xullo.

Mostraranse os graos de execución por porcentaxes das diversas actividades do proxecto ó longo dos diferentes hitos que se desenvolvan. Por exemplo, nun proxecto de dous hitos:
	Hito 1: do 1 de xaneiro ata o 30 de xuño. As actividades son estudo da viabilidade técnica (100%), deseño básico (100%), deseño do detalle mecánico (50%) e deseño do sistema de control (10%).

Hito 2: do 1 de xullo ata o 31 de decembro. As actividades son deseño do detalle mecánico (50%) (100% acumulado), deseño do sistema de control (90%) (100% acumulado) e montaxe da planta piloto (100%).

7.- ACORDOS CON CENTROS PUBLICOS DE INVESTIGACIÓN, CENTROS DE INNOVACIÓN E TECNOLOXÍA E EMPRESAS PRIVADAS.

8.- MERCADO DO PROXECTO.

Descrición das posibles aplicacións do produto. Vantaxes que comporta o produto ó cliente ou usuario, en comparación coa oferta presente no mercado. Características xerais do mercado. Volume do mercado nacional e estranxeiro relacionado co proxecto. Rede comercial. Estratexia de venda do produto (política de prezos e condicións de venda, accións de promoción, feiras, catálogos, etc..)

9.- MEMORIA ECONÓMICA. 

Plan económico financeiro previsional para un horizonte temporal mínimo de 5 anos, con descrición das hipóteses nas que se fundamentan as previsións, que conteña:

- Contas de resultados previsionais, indicando, no caso de que se trate dun novo produto, as vendas e custos asociados ó devandito unha vez finalizado o proxecto, sinalando o número de unidades previstas e o prezo unitario previsto. Se o proxecto consiste nunha innovación de proceso, presentar os aforros de custos e/ou maiores ingresos respecto ó proceso orixinal.

- Plan de tesourería previsional.

- Balances de situación previsionais.


