Convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2019
(Llavor i Producte)
Guia esmenes
Modalitat A. Ajuts Llavor
Modalitat B. Ajuts Producte
Un cop feta pública al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya la proposta
de resolució provisional de la convocatòria IdC2019 (Modalitat A. Llavor i Modalitat B. Producte),
disposeu de 14 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació per la presentació de la
informació i/o documentació requerida. El període d’esmenes tanca el 31 de març de 2020 (inclòs).
Aquestes esmenes s’hauran de formalitzar de forma telemàtica a través de l’aplicació SIFECAT1420
i s’hauran de realitzar prèviament a l’acceptació de l’ajut. Per fer-ho haureu d’accedir a la vostra
operació que trobareu en estat Requeriment i en el camp inferior esquerra haureu de seleccionar
l’opció “Generar nova versió”:

Un cop cliqueu l’opció Modificar, us apareixerà automàticament la següent pregunta:
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Heu de clicar Continua per canviar l’estat de l’operació a Esborrany. Després us apareixerà la següent
pantalla:

En aquest cas s’ha d’emplenar l’última pregunta Línia d’actuació triant l’opció 1.2.2.3 Instruments de
suport per a la valorització i la transferència innovadora (concurrència) i després heu de clicar en
Continuar.
A partir d’aquest moment i, abans de procedir a l’acceptació l’ajut, ja podeu esmenar la informació
requerida a la nova versió de l’operació.

A continuació trobareu una breu descripció de la informació a esmenar.
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Informació a
esmenar

Apartat
operació

Data inici real

General

Aquesta data NO s’ha d’informar. Haureu de deixar el camp buit:

Data fi real
conclusió
operació

General

Aquesta data NO s’ha d’informar. Haureu de deixar el camp buit:

Municipi
documentació

General

Informar el municipi on s’ubica la documentació:

Règim d’ajuda

General

Informar SI a Règim d’ajuda?:

Informació
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Tipus fix dels
costos
indirectes

Econòmiques

Els projectes de la Modalitat A. Llavor no generen costos indirectes i s’ha d’informar
que NO es tracta de finançament a tipus fix dels costos indirectes de l’operació del
SIFECAT:

Els projectes de la Modalitat B. Producte han d’informar el percentatge de tipus fix
dels costos indirectes: 25

L'Autoritat de
Gestió ha
autoritzat el
mètode de
OCS?

Econòmiques

Pla de
finançament

Financeres

El projectes de la Modalitat B. Producte han de seleccionar SI.
Automàticament s’obre un altre camp que diu: Data de l'autorització de la AG del
mètode de OCS: indicar la data 22/12/2017.

D’acord amb la data prevista de publicació de la Resolució el període d’execució dels
ajuts s’iniciarà al 2020. Haureu d’actualitzar la previsió en la distribució de l’ajut en
funció de les anualitats de cada modalitat:
- Modalitat A. Llavor: 2020
- Modalitat B. Producte: 2020 / 2021
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Indicadors de
Productivitat:
CO01

Indicadors

Cal seleccionar "No aplica":

Indicadors de
Productivitat:
CO02

Indicadors

Cal seleccionar "No aplica":

Indicadors de
Productivitat:
CO06

Indicadors

Cal seleccionar "No aplica":

Indicadors de
Productivitat:
CO26

Indicadors

Cal seleccionar "No aplica":

Indicadors de
Productivitat:
E014

Indicadors

Cal seleccionar "No aplica":
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Indicadors de
Productivitat:
E021

Indicadors

Els valors són acumulatius* i s’haurà d’informar obligatòriament tot el període 2014 2023. Per informar correctament aquest indicador haureu de:
1. El període 2014 – 2019 ha d’estar informat a 0,00. Tingueu en compte que en el
moment que informeu a 0,00 una anualitat aquest valor serà arrossegat de forma
automàtica fins al 2023. Així que us recomanem que abans d’emplenar aquests
camps extragueu una còpia dels valors informats en el moment de la sol·licitud
corresponent al període 2020 – 2023.
2. El període 2020 – 2023 es refereix a l’esforç d’investigadors (total) que participaran
en el projecte. El càlcul d’aquest esforç és realitza d’acord amb la següent fórmula:
Σ Hores de dedicació de l’investigador al projecte/ 1.826 (hores/any).
Assegureu-vos que els valor de l’indicador E021 correspon a la suma de E021H i
E021D

* Valors acumulatius: Els valors s’han de mostrar de manera acumulativa fins al 2023:
l’any 2020 ha de mostrar valor 2020;
l’any 2021 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021;
l’any 2022 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022;
l’any 2023 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022 + valor 2023;

Indicadors de
Productivitat:
E021 D

Indicadors

Els valors són acumulatius* i s’haurà d’informar obligatòriament tot el període 2014 2023. Per informar correctament aquest indicador haureu de:
1. El període 2014 – 2019 ha d’estar informat a 0,00. Tingueu en compte que en el
moment que informeu a 0,00 una anualitat aquest valor serà arrossegat de forma
automàtica fins al 2023. Així que us recomanem que abans d’emplenar aquests
camps extragueu una còpia dels valors informats en el moment de la sol·licitud
corresponent al període 2020 – 2023.
2. El període 2020 – 2023 es refereix a l’esforç d’investigadors (dones) que
participaran en el projecte. El càlcul d’aquest esforç és realitza d’acord amb la
següent fórmula:
Σ Hores de dedicació de l’investigador al projecte/ 1.826 (hores/any).
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* Valors acumulatius: Els valors s’han de mostrar de manera acumulativa fins al 2023:
l’any 2020 ha de mostrar valor 2020;
l’any 2021 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021;
l’any 2022 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022;
l’any 2023 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022 + valor 2023;

Indicadors de
Productivitat:
E021 H

Indicadors

Els valors són acumulatius* i s’haurà d’informar obligatòriament tot el període 2014 2023. Per informar correctament aquest indicador haureu de:
1. El període 2014 – 2019 ha d’estar informat a 0,00. Tingueu en compte que en el
moment que informeu a 0,00 una anualitat aquest mateix valor serà arrossegat de
forma automàtica fins al 2023. Així que us recomanem que abans d’emplenar
aquests camps extragueu una còpia dels valors informats en el moment de la
sol·licitud corresponent al període 2020 – 2023.
2. El període 2020 – 2023 es refereix a l’esforç d’investigadors (homes) que
participaran en el projecte. El càlcul d’aquest esforç és realitza d’acord amb la
següent fórmula:
Σ Hores de dedicació de l’investigador al projecte/ 1.826 (hores/any).

* Valors acumulatius: Els valors s’han de mostrar de manera acumulativa fins al 2023:
l’any 2020 ha de mostrar valor 2020;
l’any 2021 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021;
l’any 2022 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022;
l’any 2023 ha de mostrar valor 2020 + valor 2021 + valor 2022 + valor 2023;
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Indicadors
Financers: F02

Indicadors

Cal clicar “Calcular” i el sistema autocalcularà els valor en funció de les dades
econòmiques i financeres informades al Pla financer.

Tingueu en compte que, en cas que també haguéssiu d’esmenar la previsió de
distribució de l’ajut entre les anualitats (Pla de finançament), haureu d’esmenar
prèviament la informació del Pla Financer abans de fer el càlcul de l’indicador F02.

En cas que tingueu dubtes relacionats amb el procés d’esmenes, podeu enviar un correu a:
feder.agaur@gencat.cat

En cas que tingueu problemes tècnics amb l’aplicació SIFECAT1420, podeu contactar amb el Centre
d'Atenció als Usuaris (CAU) al telèfon 93 622 54 20 o correu electrònic sifecat.eco@gencat.cat
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