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Obxectivos da convocatoria

• Fomentar e acelerar a transferencia de coñecementos e resultados
xenerados en proxectos financiados pola AEI, así como a explotación dos
mesmos como productos, bens, aplicacións ou beneficios para a economía, 
a sociedade, a cultura, ou as políticas públicas.

• Fomentar espíritu emprendedor e innovador dos grupos de investigación,
contribuíndo a súa capacitación a través de actividades de formación,
asesoría ou mentoría.

 
• Contribuir ao fortalecemento das estratexias de transferencia e explotación
de coñecementos e resultados dos grupos de investigación e das propias
institucións do sistema de I+D+i



Características dos proxectos I

A idea, coñecemento ou resultado obxecto da proba de concepto deben provir ou estar estreitamente
vencelladas coa execución dun proxecto de investigación financiado pola AEI nas convocatorias 2017 e
2018, dos seguintes programas: 

"Programas de Generación de Conocimiento" (PGC) 
"Retos para la sociedad "(RTI)

As propostas deberán demostrar que se dispón de coñecementos ou resultados que supoñan un avance
científico-técnico, que sexan innovadores e que poidan demostrar un potencial de transferencia,
aplicación ou explotación, con beneficios para a economía, a sociedade, a cultura, ou as políticas públicas 

As propostas deberán propoñer un plan de implementación que concrete as previsións respecto da
protección, transferencia, aplicación ou explotación dos resultados, con fitos ben definidos, no que se
xustifique a súa necesidade e impacto esperado.



Os proxectos PDC estarán orientados a progresar, alomenos, nas primeiras etapas do
desenvolvemento pre-competitivo e a facilitar a súa transferencia ou a súa explotación 

Os solicitantes deberán informar acerca das etapas que pretenden percorrer na proposta para PDC ,
así como dos niveis de madurez tecnolóxica (TLR) previstos

Contemplase a presentación de propostas en diferentes estados de maduración tecnolóxica, sempre
que se aprecie o carácter finalista da convocatoria

É previsible que haxa heteroxeneidade de usuarios finais e modelos de aplicación e transferencia nas
distintas áreas

Características dos proxectos II



Poderán presentarse solicitudes a calqueira das áreas e sub-áreas temáticas da AEI 

Duración dos proxectos: 2 anos .O prazo de execución especificaráse na resolución de
concesión e, en todo caso, a data de comezo será ao longo do 2021

Presuposto
Ata 150.000 €/proxecto, segúndo actividades propostas e a súa adecuación aos obxectivos do
proxecto e á finalidade da convocatoria

Debe responder á estratexia de aplicación dos resultados e á finalidade da PDC, con un
desenvolvemento técnico comedido e orientado principalmente ás actividades de valorización,
protección e transferencia dos resultados

Características dos proxectos III



•  Poden concorrer IPs
de proxectos PGC ou
RTI financiados nas
convocatorias de
2017 e  2018 , de
calqueira das súas
modalidades (A, B,
RTA, JIN)

•  Debe ser
presentado por
alomenos un dos
IPs que o fóron
no anterior
proxecto

•  Máximo 1
solicitude de PDC
por proxecto
I+D+i aprobado
(2017, 2018)

•  Os proxectos
PDC serán
compatibles con
outros proxectos
en execución ou
solicitados

•  Mesmos
requisitos de
participación que
as convocatorias
de PGC e RTI: ser
doutor,
vinculación,
equipo de
investigación r
equipo de
traballo, etc.

•  Os resultados de
investigación que se
pretenden valorizar non
poderán ser copropiedade
de empresas, nin ter sido
licenciados ou transferidos a
estas ou outras empresas ou
outros axentes sociais, agás
que se trate de novos
desenvolvementos con
aplicacións distintas ás
licenciadas ou transferidas.

Requisitos de participación



•  Individuais 

Os proxectos realizaránse de forma

individual, con un/unha ou duas IP e un

equipo de investigación.

Coordinados

Con varios subproxectos, cada un deles con

un/unha ou duas IP e  un equipo de

investigación. Cando o fóran no proxecto

anterior, os subproxectos que vaian a

participar na valorización do resultado

obxecto da PDC, e dacordo coa propiedade

de dito resultado

Tipos de proxectos

A realización do proxecto de proba de concepto deberá ser na mesma forma 

–individual ou coordinada- que o proxecto de investigación financiado do que deriva.



Contemplase os mesmos tipos de
entidades solicitantes que as
convocatorias de axudas para
Proxectos de I+D+i

Será importante o seu
acompañamento e apoio aos
proxectos PDC en actividades de
formación, asesoramento en
materia de protección e
transferencia de coñecemento e
explotación de resultados 

Entidades solicitantes 

Deben presentar unha declaración
responsable na que se informe sobre:

A/s entidade/es propietaria/s dos
coñecementos ou resultados obxecto da
proba de concepto
 Que ditos resultados non son
copropiedade de empresas, nin ten sido
licenciados nin transferidos a empresas
nin  a outros axentes sociais, agás que se
trate de novos desenvolvementos con
aplicacións diferentes
A situación actual de protección industrial
ou intelectual do coñecemento ou
resultado obxecto do proxecto 



Desenvolvemento técnico

imprescindible para a

conversión dos resultados

da investigación nun

proceso de creación de

valor, con potencial de

innovación. 

Obtención de prototipos

tecnolóxicos,

demostración a escala

piloto, probas con usuarios

finais, ou outras

actividades que permitan a

validación do resultado,

proceso ou producto.

A colaboración con

administracións públicas,

institucións ou fundacións para o

desenvolvemento de plans,

programas e políticas públicas,

así como con museos e outras

institucións museográficas,

bibliotecas, arquivos e

fundacións para o

desenvolvemento de modelos,

prototipos, productos e

programas de conservación,

explotación e visibilización.

Protección do coñecemento

e xestión estratéxica dos

dereitos de propiedade

industrial e intelectual (DPI),

transferencia de

coñecemento ou

explotación de resultados

de investigación.

 

Accións encamiñadas á

explotación de resultados,

elaboración de modelo de

negocio, así como

previsión de financiación

para etapas posteriores.

 



 A colaboración con

empresas ou outros

entes sociais que

participen na validación

dos resultados, probas á

escala real, etc.

 

Actividades de formación,

mentoría ou asesoría, que

contribúan a desenvolver e

fortalecer as capacidades de

innovación r emprendemento

do equipo investigador.

 

 Actuacións iniciais para

a creación dunha

empresa (spin off /

EBT), entre outras.

 

 

Análise de viabilidade

técnica, comercial ou

social dos resultados

 



Prestaráse atención ao

equilibrio na participación

expertos/as con perfil

científico técnico sobre a

materia obxecto de PDC, e

a de expertos/as en

valorización, transferencia e

explotación de resultados,

DPI.

•  Valoración por

expertos/as individuais

externos/as

•  Valoración final e

priorización de propostas

por Comisións técnicas por

áreas ou subáreas

temáticas

Criterios de avaliación: estarán relacionados coa

valoración dos seguintes aspectos:

•  Calidade, viabilidade e potencial de transferencia da

proposta

•  Capacidade do equipo investigador

•  Impacto esperado da proposta (científico-técnico,

social e económico)



Seguimento e xustificación das axudas 

Haberá que presentar un único informe científico-técnico á

finalización do proxecto

Adecuación do formulario dos indicadores para a avaliación

ex -post do proxecto

Maior énfase na xustificación das actividades de valorización,

transferencia e explotación de resultados

Xustificación económica anual



Nas publicacións que deriven directamente da

actividade científica desenvolvida no proxecto

deberáse facer constar a referencia do proxecto

e a financiación por parte da Agencia

(REFERENCIA DO PROXECTO / AEI /

10.13039/501100011033) e do Mecanismo de

Recuperación e Resiliencia da Unión Europea,

debendo figurar nas mesmas o logo da Unión

Europea e, xunto ao logo, o texto “Financiado

por la Unión Europea – NextGenerationEU”.

Prazo de presentación de

solicitudes: 

Do 29 de abril ao 13 maio

de 2021 ás 14:00h.


