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01.- Beneficiaris
Es requereix la formalització d'una Agrupació d'Interès Econòmic (AIE) o consorci regit per un acord privat de col·laboració, constituïts per,
com a mínim, dues empreses autònomes.
02.- Resum
Els projectes de Recerca i Desenvolupament són projectes empresarials de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés
productiu, producte o servei. Aquests projectes poden comprendre tant activitats d'investigació industrial com de desenvolupament
experimental.
Si almenys una de les empreses és una PIME, el projecte tindrà una bonificació en el tram no reemborsable.
Es valorarà la creació de consorcis equilibrats, que comptin amb una grandària adequada per garantir una gestió eficaç.
En projectes de menys de 3 M € el nombre màxim d'empreses participants serà de 6 i per sobre d'aquest pressupost podran participar fins a
10 empreses.
Durada del projecte: La durada d'aquests projectes pot ser de 12 a 36 mesos
Més Info:

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=2&TR=C&IDR=593

03.- Pressupost
El pressupost mínim finançable serà de l'ordre de 500.000 €, amb un pressupost mínim per empresa al voltant de 175.000 €. El repartiment
de la participació de cada empresa (o grup d'empreses vinculades o associades) ha de ser equilibrat, no superant en cap cas la participació
d'una única empresa el 65% del pressupost total del projecte.
04.- Ajuts màxims i tipus
Finançament fins el 75% amb Ajut Parcialment Reemb.
Tram Reemborsable a Euríbor + 0,1% a tornar en 10 anys, incloent-ne 2 o 3 de carència
Tram No Reemborsable (segons tipus de projecte):
BASE DE TNR
Projectes R + D
BONIFICACIONS TNR
Subcontractació a entitats de recerca d'almenys el 10% del pressupost elegible
Cooperació Tecnològica Internacional (multilaterals i bilaterals)

05.- Conceptes Finançables i/o Subvencionables
Partides de:
> Personal de l'empresa.
> Materials.
> Amortització d'actius fixos (nous o no). S'exclou obra civil.
> Col·laboracions externes.
> Despeses Generals.
> Altres.
06.- Criteris de valoració
Qualitat cientificotècnica de la proposta i grau d'innovació.
Capacitat tècnica i financera de l'empresa per realitzar el projecte.
Capacitat de l'empresa per explotar els resultats.
Mercat potencial dels desenvolupaments a realitzar.
Impacte sobre la internacionalització de les activitats de l'empresa.
En el cas de projectes en cooperació, complementarietat i equilibri del consorci.
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