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Abans de començar a escriure tingues en compte que:
1. Només
	
es finançaran inversions (despeses no recurrents) que suposin un canvi estructural i tinguin un
impacte a llarg termini.
2. 	Es prioritzaran projectes que contribueixin a la transició ecològica i a la transformació digital.
3. La
	 Comissió Europea busca finançar projectes tractors, competitius, transversals, diferencials, amb potencial
transformador i efecte multiplicador, que tinguin un impacte en la transformació econòmica del país.
4.	Les actuacions elegibles són: reformes (destinades a canvis estructurals), inversió en capital humà, inversió
en capital material (p.ex. infraestructures), inversió en capital immaterial (p.ex.software, R+D+I, etc.), inversió
en capital natural.
5. Terminis: es poden presentar els avant-projectes a la Cambra fins el 4 de desembre de 2020. Cal remarcar
que les convocatòries d’ajuts no sortiran fins 2021 (2021-2023 per comprometre despeses i fins 2026 per a
executar els projectes).
6. 	Seran elegibles els projectes iniciats a partir de l’1 de febrer de 2020 en endavant.

Principals dades del projecte
Títol del projecte

Inversió prevista (€)

% Cofinançament de Fons Recuperació que es sol·licita

Àmbit d’actuació o sector
Data d’inici del projecte

Data de finalitzacio prevista

Dades de contacte
Nom de l’empresa o empreses proposants

Contacte principal (nom i cognom)

Càrrec

E-mail

Telèfon

Contextualització en el marc estratègic europeu i espanyol
Àmbits d’actuació “Flagship” de la UE
(opció de resposta múltiple)
Activació: posada en marxa de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament
i l’ús d’energies renovables.
Ampliació: augment de les capacitats industrials europees en matèria de dades en el núvol i desenvolupament
de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.
Connexió: desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes
de fibra i 5G.
Renovació: millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.
Càrrega i proveïment d’energia: foment de tecnologies netes amb perspectives de futur per tal d’accelerar l’ús
d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment, i l’ampliació del transport
públic.
Modernització: digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.
Reciclatge i perfeccionament professionals: adaptació dels sistemes educatius en suport de les competències
digitals i l’educació i la formació professional a totes les edats.

Elements avaluadors de la UE
(opció de resposta múltiple)
Implica col·laboració publico-privada
Contribueix a la transformació verda
Té un impacte durador en el temps
Contribueix a la transformació digital
És transfronterer

Polítiques tractores del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
(seleccionar màxim 2 eixos)
Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l’agricultura.
Infraestructures i ecosistemes resilients.
Transició energètica justa i inclusiva.
Una administració per al segle XXI.
Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls de
l’emprenedoria.
Pacte per la ciència i la innovació. Reforç del sistema de salut.
Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats.
Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació.
Impuls de la indústria de la cultura i l’esport.
Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible.

Descripció del projecte
1. El projecte

•	Introducció i antecedents (màx. 600 caràcters)
Breu contextualització del projecte.

•	Descripció del projecte (màx. 1.200 caràcters)

Breu descripció del projecte. Quin és el principal focus del projecte (digitalització, innovació, sostenibilitat)?
Descriure les principals necessitats i els reptes que justifiquen el projecte, els mitjans dels que es disposa, els
recursos necessaris.

2. Objectius i impacte esperat del projecte

•	Objectiu (Generals i específic)

Què es vol aconseguir? Els objectius específics han de ser SMART (Específics, Mesurables, Realitzables,

Rellevants, limitats en el temps).

•	Impacte esperat (Econòmic, social, territorial i medioambiental)

Quin és l’impacte previst a nivell econòmic? Contribueix a la transformació digital dels sectors econòmics?
Quin és l’impacte social del projecte (llocs de treball creats, inserció de persones o col·lectius en risc d’exclusió
social)? Quin és l’impacte territorial? (Local, comarcal, de tot Catalunya, estatal...) El projecte contribueix a
l’objectiu d’una Europa climàticament neutra al 2050 (transició ecològica)?

3. Implicació d’altres agents i col·laboracions
Quines possibles col·laboracions es preveuen amb altres sectors? Quins són els col·lectius beneficiats? Quins són
	
els agents implicats en la definició del projecte (empreses/entitats/departament de la Generalitat/ens locals/
universitats, altres administracions autonòmiques, etc.? I en l’execució? Quin rol tenen (líders, socis, etc.)?

4. Calendari i procés d’implementació

Activitat

Data inici
Data finalització
(trimestre i any) (trimestre i any)

Definició
objectiu

Indicador

Objectiu vers
indicador

Riscos

5. Inversió prevista (€)
Estimació del pressupost o volum de les inversions previstes: en capital humà –educació, formació, salut,
	
protecció social, etc.–, en capital fix –infraestructures, R+D+I, etc.– i/o en capital natural – fonts d’energia renovable
natural, protecció i restauració del medi ambient, mitigació o adaptació al canvi climàtic, etc.
2021

2022

Capital humà
Capital fix
Capital natural
Total projecte

% Cofinançament de Fons Recuperació que es sol·licita

2023

2024

2025

2026

Total

