ANNEX III

CONTINGUT MÍNIM DE LA MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL
PROJECTE
La memòria de la sol·licitud de l’ajut inclourà sis apartats:
Apartat 1. Memòria tècnica. Projecte de l’acció proposada.
Apartat 2. Memòria econòmica. Cost de realització de l’acció i finançament
de la mateixa.
Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu cas,
participaran en l’acció que es proposa i a les entitats vinculades en casos
excepcionals previstos a l'apartat 3.1 de l'Annex I d'aquesta convocatòria.
Apartat 4. Pressupost del projecte.
Apartat 5. Descripció dels projectes de caràcter internacional, nacional i
regional promoguts i executats per l’AEI durant els 3 últims anys.
Apartat 6. Documentació addicional per documentar els criteris de
ponderació de la convocatòria.
Tots els apartat han d’anar degudament datats i firmats pel responsable
legal que presenta la sol·licitud en nom de l’entitat (si es presenten un
clústers i una o més empreses del clúster a la línia B, tota la documentació
anirà signada per cadascun dels participants).
El contingut de cada un d’aquests sis apartats es descriu a continuació:
Apartat 1. Memòria tècnica
Apartat 1.a) Memòria tècnica per a creació d’AEI (Línia A).
La memòria tècnica haurà d’incloure: caracterització del sector i/o de la
cadena de valor en què s’inclou; descripció de les principals activitats
projectades pel nou clústers i les necessitats que satisfarà; els seus
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objectius dins un pla estratègic previst; i una descripció temptativa de les
estructures de gestió i coordinació indicant la composició del personal
directiu, tècnic i administratiu previst amb què disposarà el nou clúster; així
com l’explicació detallada de cadascun dels punts de criteris d’avaluació
prevists a aquesta convocatòria i d’altres elements que l’entitat consideri
necessaris per avaluar-la.

Apartat 1.b) Memòria tècnica per al cofinançament de projectes de
caire innovador entre les AEI i empreses que el conformen per
millorar-ne la competivitat (Línia B).
La memòria tècnica haurà d’incloure: una descripció del projecte que es
desitja finançar amb l’ajut sol·licitat i de la implicació dels sol·licitants; els
objectius de les actuacions dins el pla estratègic de l’AEI; i una explicació
sobre les activitats que es desenvoluparan, els recursos humans implicats,
les col·laboracions externes i entitats vinculades, en el seu cas, el
cronograma i pressupost per accions i entitats participants; així com la
caracterització de cadascun dels punts de criteris d’avaluació prevists a
aquesta convocatòria i d’altres elements que l’entitat consideri necessaris
per avaluar-la.
Apartat 1.c) Memòria tècnica per cofinançament de projectes de les
AEI que han rebut finançament a altres convocatòries competitives
estatals o internacionals (Línia C).
El cofinançament va dirigit a facilitar l’execució de projectes finançats per
altres institucions, projectes d’investigació, desenvolupament experimental
i innovació. Per tant, la memòria tècnica haurà d’incloure una descripció
documentada dels objectius del projecte, així com també una relació de les
accions previstes, grau de finançament propi i públic, una descripció de la
ponderació realitzada per l’altra institució finançant, i la caracterització de
cadascun dels punts de criteris d’avaluació prevists a aquesta convocatòria
i d’altres elements que l’entitat consideri necessaris per avaluar-la.
Apartat 2. Memòria econòmica relativa al cofinançament de projectes
de caire innovador entre els clústers i empreses que el conformen per
millorar-ne la competivitat.
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Es detallaran els costs a que doni lloc les actuacions durant l’exercici per
al que se sol·licita l’ajut, i de manera específica els relatius a:
Cost del personal involucrat directament: S’identificarà, amb nom i
llinatges si és possible, descrivint a més les funcions que desenvoluparà, la
categoria professional i la justificació de la seva necessitat, així com la seva
valoració econòmica (nombre d’hores, i cost/hora).
2. Despeses de les col·laboracions externes, si existeixen:
S’identificarà, si és possible, l’entitat col·laboradora amb la seva
denominació social i NIF, descrivint a més les funcions que desenvoluparà,
capacitats i experiència i justificació de la seva necessitat, així com la seva
valoració econòmica.
3. Cost dels desplaçaments: Es descriurà i justificarà la seva necessitat
estimant els distints conceptes (allotjament i transport).
4. Cost de les despeses de promoció i difusió. Es descriurà i justificarà
les actuacions a realitzar i la seva finalitat, així com la seva valoració
econòmica.
5. Despeses d’equipaments i/o prototips.
1.

Apartat 3. Informació relativa als col·laboradors externs que, en el seu
cas, participaran en l’acció que es proposa i a les entitats vinculades en
casos excepcionals previstos a l'apartat 3.1 de l'Annex I d'aquesta
convocatòria.
A més de la base de dades emplenada en el model de qüestionari que
presenten les AEI juntament amb la sol·licitud d'ajuda, es demana
informació addicional on es detalli en què consisteix aquesta col·laboració
tècnica, així com els casos excepcionals que puguin donar-se, esmentats a
l'apartat 3.1 de l'Annex I d'aquesta convocatòria, on els beneficiaris de la
línia B poden col·laborar amb entitats vinculades amb autorització prèvia.
En aquest casos, s’especificaran les activitats que desenvoluparà cada
entitat, amb el nom o raó social, NIF, referències, experiències i capacitats,
dades o informació que es consideri rellevant per avaluar la seva
participació, el cronograma i abast respectiu i la repercussió del projecte
sobre el sector, així com el pressupost desglossat i periodificat per
anualitats per partides i entitats.
Apartat 4. Pressupost del projecte.
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Detallar una relació amb despeses de personal tècnic, despeses de
personal administratiu, col·laboracions externes (despeses externes de
consultoria i altres serveis relacionats amb el projecte), despeses de
promoció i difusió, viatges i allotjaments, despeses corrents, despeses
d’elaboració pla estratègic, despeses de constitució de l’AEI com a entitat
jurídica pròpia, despeses de personal tècnic.
Apartat 5. Descripció dels projectes de caràcter internacional, nacional
i
regional promoguts i executats per l’AEI durant els 3 últims anys.
Utilitzar les planes que es considerin necessàries per aquest apartat.
Apartat 6. Documentació addicional per documentar els criteris de
ponderació de la convocatòria
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