Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d’Innovació

CDTI - PROJECTES INDIVIDUALS D'R+D
Pressupost:

Data fi de presentació:
Mínim per empresa: 175.000 €

Convocatòria oberta

01. Beneficiaris
El sol·licitant és una única empresa, tot i que pot subcontractar serveis d'altres o de Centres de Recerca.
02. Resum
Els projectes individuals de Recerca i Desenvolupament (PID) són projectes empresarials de caràcter aplicat
per a la creació i/o millora significativa d'un procés productiu, producte o servei. Aquests projectes poden
comprendre tant activitats de recerca industrial com de desenvolupament experimental.
Pagament: segons es van complint les fites del projecte.
Bestreta: del 25% amb un màxim de 200.000 euros
Sol·licitud: Es pot presentar tot l'any a través de l'aplicació telemàtica. L'empresa pot presentar la informació
completa o bé una informació preliminar, el que li permetrà rebre una primera valoració sense haver de preparar
una memòria completa.
Per tal d'assegurar el caràcter incentivador de l'ajut, només es poden finançar projectes que no hagin començat
amb anterioritat a la data d'entrada de la sol·licitud. Només es podran haver realitzat estudis de viabilitat.
Durada del projecte: entre 12 i 36 mesos
L'empresa ha d'assumir un mínim del 25% del projecte amb recursos propis
Enllaç ajut: https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=802&MN=2
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03. Ajuts màxim i tipus
Projectes d'R+D Individuals (PID): Es tracta d'Ajuts Parcialment Reemborsables, APR's
Durada del projecte
Entre 12 i 36 mesos

Recursos propis mínims
25%

APR
75%



Tram Reemborsable: Préstec a Euríbor d’interès i a tornar en 7 o 10 anys, incloent una carència entre 2 i 3
anys



Tram No Reemborsable (TNR)
PIME

Gran
empresa

Projectes de R+D cofinançats amb FEDER

Fins el 30%

Fins el 30%

Projectes CIEN; de R+D de Cooperació Tecnològica Internacional;
de Cooperació Tecnològica Europea; de Capacitació Tecnològica
Internacional i de Desenvolupament de Tecnologies Duals.

Fins el 33%

Fins el 33%

Projectes de R+D no inclosos en les categories anteriors

Fins el 30%

Fins el 20%

Característiques del projecte de R+D

04. Conceptes finançables
Són elegibles per a l'ajuda les despeses de personal; costos d'instrumental i material; costos d'investigació
contractual, coneixements tècnics i patents adquirides, consultoria i serveis equivalents; despeses generals
suplementàries i altres despeses derivades del projecte. També és elegible la despesa derivada de l'informe
d'auditor.
Totes les despeses recolzats s'han de destinar en exclusiva o derivar directament de l'activitat de R+D del
projecte.
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