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Anexo II – Formulario de Propostas 
Proxecto "ALDEAS INTELIXENTES.   SOLUCIÓNS DE FUTURO PARA 

ALDEAS SOSTIBLES" 
Esta ficha atópase ao dispor dos solicitados no sitio web do proxecto no dominio da 
internet do proxecto https://aldeasintelixentes.gal 
 

Datos Básicos 
Nome da entidade participante  

Ficha de Avance á que se presenta 
proposta 

☐ I. Plataforma intelixente para a xestión de 
servizos no ámbito local 

☐ II. Plataforma para a trazabilidade e 
valorización de produtos agroalimentarios e 
subprodutos das aldeas modelo 

☐ III. Sistema de axuda á decisión para 
actividades agrarias nas aldeas modelo 

☐ IV. Sistema enerxético integral para 
aldeas modelo 

☐ V. Edificación e urbanización sustentable 
Nome da proposta  

Acrónimo   

Datos Proponente 
Persoa física ☐ 

Persoa xurídica ☐ 

Sector ou ámbito de actividade  

Tipo de entidade ☐Autónomo 

☐Empresa privada 

☐Empresa pública 

☐Centro de Investigación 

☐Universidade 

☐Centro Tecnolóxico 

☐Outro 

Ano de constitución  

Proposta conxunta de varias 
persoas físicas ou xurídicas 
Marque SI ou NON 

SI ☐ NON ☐ 

Tamaño da súa entidade na 
actualidade (n.º de persoas en en 
plantilla) 

 

Centros e principais recursos de I+D 
(persoais e materiais) en UE, España 
e resto do mundo: 

 

2019 2020 2021 
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Facturación total da súa entidade 
nos últimos 3 exercicios (€) 

   

Información adicional 
A súa entidade ten facturación de 
tecnoloxías similares ás desta 
proposta nos últimos 3 exercicios? 
Responda SI ou NON 

 SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder SI á pregunta 
anterior, diga cal foi a facturación 
acumulada de tecnoloxías similares 
ás desta proposta nos últimos 3 
exercicios 

 

Considera que existen 
certificacións técnicas relevantes 
das que dispón a súa entidade para 
acometer retos como os que se 
expón? Responda SI ou NON 

SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder SI á pregunta 
anterior, diga cales son esas 
certificacións (máx. 300 caracteres) 
 

 

Considera que o persoal da súa 
entidade ten cualificacións que son 
especificamente relevantes para 
acometer retos como os que se 
expón? Responda SI ou NON 

SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder SI á pregunta 
anterior, diga cales son esas 
cualificacións (máx. 300 caracteres) 
 

 

Fixo investimento en I+D nos 
últimos 3 exercicios? Responda SI 
ou NON 

SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder SI á pregunta 
anterior, diga cal foi o importe do 
devandito investimento nos 
últimos 3 exercicios 

 

A súa entidade obtivo 
financiamento público en 
concorrencia competitiva para 
proxectos de I+D nalgún dos 3 
últimos exercicios? Responda SI ou 
NON 

SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder SI á pregunta 
anterior, diga que volume de 
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financiamento deste tipo recibiu 
nos últimos 3 exercicios 
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Datos do interlocutor/representante 
Nome do interlocutor (ou 
representante da proposta en caso 
de proposta conxunta) 

 

Teléfono  

Conta de correo electrónico  

Dirección  

Descrición da proposta de solución 
Breve resumo da proposta de 
solución: especificación funcional 
(máximo 300 caracteres). Esta 
información poderá ser 
incorporada, total ou parcialmente 
ao informe público de resultados 

 

Descrición da posible idea que 
poida satisfacer a necesidade 
exposta, descrita desde un enfoque 
funcional (máximo 1.000 palabras) 
Esta información poderá ser 
incorporada, total ou parcialmente 
ao informe público de resultados 

 

Considera que a súa proposta dá 
unha solución integral ao conxunto 
da Ficha de Avance exposta? 

SI ☐ NON ☐ 

En caso de responder “Non”, a que 
elementos concretos da Ficha de 
Avance considera que dá solución a 
súa proposta? 

 

Enumere as principais 
funcionalidades da solución 
proposta (máximo 500 palabras) 

 

Enumere as tecnoloxías que 
incorpora a proposta (máximo 500 
palabras) 

 

Duración estimada para a execución 
da proposta plantexada (meses) 

 

Na medida do posible, detalle as 
fases e prazos para a execución da 
proposta exposta 

 

Custo estimado do 
desenvolvemento da súa solución 
proposta (€): 

 

Beneficios achegados pola solución 
proposta para Agader (máx. 850 
caracteres) 
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Beneficios achegados pola solución 
proposta para outros axentes (máis 
aló de Agader) (máx. 850 
caracteres) 

 

Elementos de innovación (novas 
tecnoloxías entregadas e solucións 
innovadoras). (máx. 500 caracteres) 

 

Resultados de I+D: solucións 
innovadoras esperadas. (máx. 500 
caracteres) 

 

Elementos diferenciadores da súa 
proposta fronte aos produtos e 
servizos que se atopan xa 
dispoñibles no mercado. (máx. 500 
caracteres) 

 

Nivel de desenvolvemento actual 
no que se atopa a súa solución 
proposta (indicar o nivel de 
madurez tecnolóxica (TRL) no que 
se atope): 

 

Necesidades tecnolóxicas para ter 
en conta para a aplicación da súa 
proposta (indicar exemplos) 

 

Despregamento 
Indique as regulacións e normativa 
asociada á necesidade exposta 

 

Considera que existe alguna 
limitación ou barreira específica 
para o despregamento do produto 
no mercado? Cal? 

 

Sobre os Dereitos de Propiedade 
Intelectual e Industrial ( DPII), a 
priori e polas características da súa 
entidade, Ten esta limitacións para 
compartir os  DPII co organismo 
contratante? 

SI 
 

NON☐ 
 

En caso de responder “SI”, detalle 
ditas limitacións. Así mesmo, 
expoña que  DPIIs poderían ser 
compartidos e as condicións para 
iso. 

 

En caso de desenvolverse unha 
solución similar á recollida na súa 
proposta, estaría a súa entidade 

SI☐ 
 

NON☐ 
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solicitada na súa posterior 
comercialización? 
En caso de responder SI á pregunta 
anterior, indique se a súa entidade 
tería inconvenientes en que se 
establecese un royalty sobre as 
vendas futuras da solución 
proposta Que porcentaxe das 
vendas considera que podería ser 
compartido co-organismo 
contratante? 

 

Cales considera que son os 
principais riscos do proxecto?: 

 

Ten intención de presentarse a 
futuras licitacións relacionadas co 
reto? 

SI☐ NON☐ 

Indique se existen Dereitos de 
Propiedade Intelectual e Industrial ( 
DPII)  preexistentes da entidade que 
sería necesario utilizar 

SI☐ NON☐ 

En caso de responder “Si” Detalle 
que Dereitos de Propiedade 
Intelectual e Industrial ( DPII)  
preexistentes da entidade sería 
necesario utilizar e que valor 
achegarían no desenvolvemento do 
proxecto 

 

Autorización de uso dos datos achegados (marque SI ou NON) 
 SI NON 

Autorizo a Agader á almacenaxe e difusión dos datos de 
contacto: 

☐ ☐ 

Autorizo a Agader a manter accesible e actualizada a información 
necesaria, total ou parcial, sobre a proposta presentada: 

☐ ☐ 

Autorizo a Agader a divulgar a información ou documentación 
técnica ou comercial que, no seu caso, non sexa identificada como 
confidencial: 

☐ ☐ 

Declaracións Obrigatorias (marque SI ou NON) 
 SI NON 

A proposta presentada está libre patentes comerciais, copyright 
ou calquera outro dereito de autor ou empresarial que impida o 
seu libre uso por parte de Agader ou de calquera outra empresa 
colaboradora no desenvolvemento de futuros proxectos 

☐ ☐ 
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Autorizo a Agader ao uso dos contidos das propostas que se 
limitará exclusivamente á posible inclusión dos contidos no 
proceso de definición nas especificacións dun eventual 
procedemento de contratación a través dunha Contratación 
Pública de Innovación. 

☐ ☐ 
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Documentación adxunta achegada 
Nome do arquivo: Breve descrición: Confidencial* 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

  ☐ 

* Marcar no caso de que a documentación correspondente sexa confidencial 
 
 
En……………………………………….., ao……………de……………………..de………… 
 
 
Sinatura 
 
 
 
 
Fdo.: …………………………………. 
 

 
 
 


