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Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 400M€ entre 2007-13 Termini(s): Cut Off 6: 24/03/2011 (20h)

No hi ha mínim (típic entre 15.000€ i 2M€) CO#7: 22.09.11 (20h)   //   CO#8: 01.03.12 (20h)

Països Eurostars:

Avaluació en dues etapes:

1) Revisió tècnica per part de dos experts independents

2) Avaluació i classificació segons els criteris següents:

01.- Beneficiaris

Petites i Mitjanes empreses intensives en R+D (10% dels seus ingressos o costs de personal dedicats a R+D).

02.- Resum

El programa Eurostars és un programa europeu d'R+D gestionat per EUREKA, una xarxa intergovernamental europea que dóna suport al mercat, la R+D i 

projectes d'innovació de la indústria, centres de recerca i universitats en tots els sectors tecnològics. Es compon de 39 membres, inclosa la Comunitat Europea.

EUROSTARS pretén donar suport a les PIME intensives en R + D:

                    - Creant un mecanisme europeu sostenible de suport a aquestes organitzacions.

                    - Encoratjant a crear activitats econòmiques basades en els resultats d'aquesta R+D i a introduir productes, processos i serveis en el

                      mercat més ràpidament.

                    - Promovent el desenvolupament tecnològic i empresarial i la internacionalització d'aquestes empreses.

                    - Assegurant el finançament públic dels participants en els projectes.

L'objectiu del programa EUROSTARS és proporcionar finançament a les petites i mitjanes empreses que duguin a terme projectes de recerca i desenvolupament 

orientats al mercat. Els projectes d'R+D han de ser en consorci, orientats al mercat i liderats i realitzats per PiMEs amb una activitat intensiva de R+D.

Aquests projectes s'aproven en convocatòries anuals no temàtiques (els projectes els proposa el sol·licitant) i el seu finançament està assegurada mentre 

existeixin fons suficients. Son projectes avaluats per EUREKA, però finançats per organismes dels països membres, en el cas d'Espanya via CDTI, seguint la 

normativa de subvencions que els apliqui.

Important: Per tal de legalitzar la subvenció internacional (l'ajut és 100% subvenció) a l'estat espanyol, cal que CDTI tregui una convocatòria. Aquesta és 

Interempresas Internacional. Per tant, el projecte és avaluat per una comissió d'experts independent europea i si resolen favorablement CDTI es posarà en 

contacte amb el beneficiari i l'instarà a presentar-se a la seva convocatòria on ja tindrà garantida la seva aprovació del projecte, sols caldrà negociar les 

quantitats.

Previsió convocatòria Interempresas Internacional 2010: Febrer 2010.

El criteris d'elegibilitat del projecte són els següents:

          • Calen com a mínim 2 participants de països Eurostars (1 espanyol mínim).

          • Propostes de projectes sense cap restricció temàtica. Modalitat "bottom-up".

          • El líder del Consorci/projecte ha de ser una PIME intensiva en R+D que es trobi en un país membre de Eurostars.

          • La proposta de projecte compleix els criteris de EUREKA.

          • L'R + D sobre les PIME (s) i de les PIME d'un altre tipus (es) de complir (s) de la definició de la Unió Europea.

          • Durada màxima del projecte de 3 anys (idealment 2, però no més enllà de 12/2012)

          • Introducció prevista en el mercat en un màxim de 2 anys a partir de la finalització del projecte. Encara que sigui difícil de demostrar,

             volen que aparegui per escrit aquest compromís.

          • Cal que el pes de les PiMEs que facin R+D sigui com a mínim el 50% de la despesa total dels costos elegibles del projecte. La idea és que

             elles mateixes duguin a terme la investigació (subcontractació màxima entre 5-7%; ben justificada).

          • El consorci cal que estigui equilibrat: cap soci o país durà a terme més del 75% del cost total del projecte.

          • Tots els participants són persones jurídiques legalment constituïdes.

Si s' acompleixen tots els criteris d'elegibilitat, la proposta de projecte Eurostars serà avaluat.

EUROSTARS (EUREKA) - CDTI (Interempresas 

Internacional)

Cada país membre té un pressupost assignat: Espanya, França, Alemanya, Noruega, Israel i Itàlia disposen del màxim de pressupost, 5M€; en un 

lloc intermedi hi ha Turquia (3M€), Holanda (2M€) i la resta entre 1,5M€ i 0,5M€.
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Criteris bàsics

     Balanç de consorci adequat, valor afegit de la cooperació

     Capacitat tecnològica i de gestió dels participants

     Metodologia, costs i estructura financera

Tecnologia i Innovació

     Grau de maduresa tecnològica

     Avenços tecnològics previstos

     Grau d'innovació

Mercat i Competitivitat

     Mida de mercat, accés i risc

     Implementació a mercat (time to market)

     Retorn de la Inversió

Puntuació llindar mínima del projecte

Tradicionalment en Tecnologia és on es treuen menys punts i es remarca molt la importància del mercat i competitivitat.

Un cop avaluats els projectes, CDTI rep el llistat dels aprovats i els contacta per acordar el finançament.

Documentació a presentar:

                       Eurostars sols admet un Interempresas Internacional per projecte.

La data de presentació de sol·licitud ha de ser anterior a l'inici del projecte: efecte incentivador.

Enllaços d'interès:

> Programa Eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu

> Contactes CDTI: http://www.eurostars-eureka.eu/searchContact.do?method=search&memid=ES

> Interempresas Int: http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=256&MN=3

> Definició PiME (SME): http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm

Projecte EuroStars (% màxims)

Recerca Aplicada

Desenvolupament Experimental

Son específics de cada país.

60 punts100 punts

Puntuació màxima

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Els projectes aprovats en EUROSTARS es finançaran amb fons Nacionals, estant assegurada el seu finançament fins esgotar els límits de pressupost que cada 

país i la CE posin per a cada convocatòria. És 100% subvenció i es paga tot per avançat; CDTI durà a terme avaluacions in situ anuals. A Eurostars se'ls enviarà 

una justificació europea cada 6 mesos via telemàtica pel líder del projecte; son els organismes finançadors qui faran la tasca real d'avaluació.

200 punts

                 1.- Sol·licitud de projecte (en anglès)

                 2.- Copia certificada de cadascun dels participants del seu informe financer anual de l'últim exercici. Si no fos possible (empresa de

                       nova creació, etc.), s'accepta també un Pla de Negoci. Aquests documents poden ser enviats en la llengua del país.

                 3.- Esborrany de l'acord de consorci (a la web Eurostars hi ha una guia). Per sol·licitar el finançament a CDTI posteriorment caldrà una

                       signatura de contracte/conveni/acord que estableixi els drets i obligacions entre participants i les quantitats aprovades.

50%

Recomanacions d'èxit:

                - Compromís amb els problemes reals a solucionar

                - Que el producte/servei resolgui el problema

                - Establir una xarxa clara i àmplia d'usuaris secundaris.

                - Consorci amb partners complementaris i orientats a mercat.

                - Començar per un mercat ben definit i utilitzar Eurostars per implementar les línies estratègiques de l'empresa. 

03.- Línies d'actuació

Temàtica oberta, però sempre projectes d'R+D. És el consoci qui proposa el projecte a la comissió avaluadora d'EUROSTARS, qui els avalua i si és aprovat es 

garanteix el finançament del projecte a través de l'organisme específic de cada país (en el cas d'Espanya és CDTI a través de la convocatòria Interempresas 

Internacional) mentres no s'esgoti el pressupost. Cal iniciar l'actuació al 2010.

La resolució de les sol·licituds de projecte es duran a terme en un màxim de 3 mesos a partir de la data límit de presentació i en 3 mesos més a partir de la 

resolució es signa el contracte; o sigui en un termini d'uns 6 mesos es podria iniciar el projecte. Atenció: cal tenir en compte el temps de resolució de l'ajut del 

soci(s) i si també va per convocatòria o no.

Important: La sol·licitud del projecte sols es podrà realitzar per via electrònica des del propi web d'Eurostars i a l'atenció de la Secretaria d'EUREKA a 

Brussel·les.

100 punts 60 punts

100 punts 60 punts

Puntuació llindar mínima

Personal, Actius dedicats al projecte (amortització), Subcontractacions (5-7%), despeses d'auditoria (≤3.000€ o 1% pressupost), despeses indirectes (automàtic: 

20% dels costos elegibles després de la negociació de finançament amb CDTI)i altres despeses de funcionament.

75%

60%

80%

Mitjana EmpresaPetita Empresa

La data a partir d'imputar despesa per projectes Eurostars serà la data de presentació de la sol·licitud Interempresas Internacional, tot i que caldrà esperar a 

què tots els socis ho tinguin tot ja aprovat.
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