
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 200.000 € Termini(s): 20/07/2011

Modalitats A, B i C a Catalunya

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Temàtiques prioritàries:

     - Recerques específiques emmarcades en el context pirinenc.

     - Recerques relatives a altres temàtiques d’interès comú per a la CTP.

     - Àrees prioritàries del 7è Programa marc de la Unió Europea.

      Període d'execució: 2 anys. De l’1 de gener de 2012 fins a 31 de desembre de 2013

Pagament: 80% en acceptació de l’ajut i 20% havent justificat a la fi de projecte

      Requisits: 1) Mínim de tres socis, dels quals, mínim 1 empresa i mínim de 2 estats

2) La persona responsable de la sol·licitud ha d'estar en possessió del títol de doctor

      Procediment: cada regió presenta en paral·lel (veure terminis en altres regions) la memòria detallant la seva part en el projecte

Termini resolució: 07/01/2012

      Enllaç DOGC : http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5915/11168093.pdf

      Enllaç sol·licitud: http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=recerca&id_beca=17761

03.- Línies d'actuació

Modalitats:

A – Desenvolupament i consolidació de xarxes temàtiques de recerca

B – Mobilitat de personal investigador

C – Projectes d’R+D 

04.- Ajuts màxims i tipus

Modalitat C - Projectes d'R+D

Quantia màxima subvenció: 30.000€ per un periode màxim de 2 anys. 

Si sol·licita una empresa, l'ajut no podrà superar el 30% de la seva despesa elegible.

05.- Conceptes Subvencionables

Modalitat C - Projectes d'R+D

  Personal contractat per al nou projecte, no fix, ni previ (inclou becaris).

  Petit inventariable
  Fungible (no equips informàtics)

  Despeses derivades de l’ús d’instal·lacions o serveis de suport

  Viatges i dietes dins del territori CTP

  Altres degudament justificades

06.- Avaluació i selecció

Modalitat C - Projectes d'R+D

Criteris (valoració sobre 100):

a) Qualitat i interès cientificotècnic del projecte (25/100).

b) Adequació i assignació del pla de treball a les activitats previstes (10/100).

c) Qualitat i idoneïtat dels grups involucrats (20/100).

d) Antecedents de col·laboració amb els grups i/o les empreses d’altres territoris en els darrers tres anys (10/100).

e) Grau d’autofinançament i de cofinançament, com també rellevància de les entitats col·laboradores i cofinançadores (15/100).

f) Perspectives d’aplicació i de transferència de resultats del projecte (20/100).

2) Examen de la Comissió de Formació i Desenvolupament Tecnològic de la CPT

Criteris (valoració sobre 100):

a) Prioritat de la temàtica (10%).

b) Qualitat i interès cientificotècnic (35%).

c) Participació a la xarxa (nombre de territoris participants) (25%).

d) Participació d’empreses i actors socioeconòmics (15%).

e) Potencial de transferència de resultats (10%).

f) Interès socioeconòmic (5%).

Comunitat de Treball dels Pirineus - AGAUR

Universitats, centres de recerca, les institucions sense ànim de lucre que tinguin com a activitat principal la recerca, així com les empreses 

i/o els actor socioeconòmics ubicats a Catalunya

1) Avaluació tècnica, duta a terme per l'AGAUR. Fa una proposta d'atorgament a la Comissió de Formació i Desenvolupament Tecnològic de 

la CPT
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http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5915/11168093.pdf
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