
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 7,5M€ pels 14 programes d'internacionalització Termini(s): 26/11/2010

(no s'especifica la quantia per aquest programa en concret)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Enllaços d'interès:

> DOGC (apartat #9): http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5557/10018124.pdf

> Normativa ACC1Ó: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/NORMATIVA_GENERAL_RESUM_2010_tcm176-84565.pdf

> Sol·licitud: cliqueu aquí.

03.- Línies d'actuació

04.- Conceptes Subvencionables i Ajuts màxims

Protecció internacional dels títols de propietat industrial de l’empresa, mitjançant:

     1. Protecció títols en països no pertanyents a la UE: Tramitació d’expedients, contractes amb agents locals.

     2. Identificació d’infraccions, causes, infractors i altres (caldrà acreditar haver pres prèviament les mesures pertinents per a la defensa dels seus 

títols de propietat industrial).

50% en despeses assessorament, amb un màxim de 10.000 € (íntegrament en forma de subvenció)

No seran subvencionables les taxes administratives ni altres conceptes que no siguin els honoraris de l’agent / advocat.

- les empreses sol·licitants hauran de tenir una facturació superior als 100.000€ l'any anterior al de la sol·licitud, o un volum d'exportació superior a 

60.000€.

 - Les sol·licituds s’hauran de demanar sempre abans de l’inici de l’actuació, viatge o projecte.

 - La durada del programa és d’un any a partir de la presentació de la sol·licitud.

 - Es podrà realitzar una única sol·licitud per beneficiari i any.

 - Ajut incompatible amb qualsevol altre per a la mateixa finalitat.

 - Cal que les empreses (agràries, industrials o de serveis) desenvolupin els projectes a l'exterior i puguin ser considerats com exportació.

 - En el cas d'empreses de serveis que representin d'altres empreses, la sol·licitud es formalitzarà i es concedirà en benefici de l'empresa 

representada.

 - En el cas d'empreses comercials que representin d'altres empreses, l'ajut es concedirà a l'empresa que, formant part del grup empresarial, 

assumeixi la tasca comercial.

Defensa de la Propietat Industrial - ACC1Ó

Empreses catalanes, agràries, industrials o de serveis.

Es tracta d'un ajut per a la protecció i defensa legal dels títols de propietat industrial de qualsevol modalitat: Invencions industrials (patents i models 

d’utilitat), dissenys industrials (dibuixos i models industrials) o signes distintius (marques i noms comercials).

Les sol·licitud cal fer-les abans de l’inici del projecte des del 7 d’abril fins el 26 de novembre de 2010. En el cas d’actuacions puntuals realitzades entre 

l’1 de gener i el 7 d’abril de 2010, es poden sol·licitar fins al 21 d’abril de 2010.

Cal tenir en compte que:

1/1


