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Pressupost 100.000.000 € en forma de préstec Termini(s): des del 10 de gener fins el 10 de febrer de 2011

1.450.000 € en forma de subvenció

01.- Beneficiaris

02.- Resum

 - Durada mínima de 12 mesos i màxima de 36 mesos

 - Els tecnòlegs a contractar hauran de treballar a Espanya

 - La contractació s'ha de produir a partir de la publicació de la convocatòria i com a màxim 20 dies després de la resolució de l'ajut.

Convocatòria:  

Sol·licituds: 

03.- Ajuts màxims i tipus

 - Subvencions i bestretes reemborsables

1) Les bestretes reemborsables són préstecs amb un tipus d'interès del 0% i un termini d'amortització màxim de 9 anys, amb fins a 3 de 

carència, l'import màxim serà de fins al 100% del cost finançable de l'actuació.

2) L'ajuda en forma de subvenció, es destina a sufragar els costos de la formació inicial obligatòria de la primera anualitat, així com els costos 

dels viatges, manutenció i allotjament derivats de l'assistència dels tecnòlegs contractats a aquesta formació obligatòria en la seva part 

presencial , i es lliurarà directament al centre que imparteixi la formació seguint les instruccions del Ministeri de Ciència i Innovació.

 - Les ajudes s'abonaran per anualitats amb caràcter anticipat després de la Resolució de concessió.

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf 

INNCORPORA FORMACIÓ PROFESSIONAL GRAU 

SUPERIOR (FPGS) - MICINN

 - Es donarà suport a la contractació i formació inicial de tecnòlegs FPGS per a la realització d'un projecte concret d'R + D en el període 2010-

2012

Empreses, centres tecnològics, centres de suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics.

 - Als efectes d'aquest subprograma s'entén per tecnòleg FPGS, una persona amb 1 mes d'experiència demostrable en projectes d'R+D+i en 

àrees rellevants per les activitats que desenvolupi o pretengui desenvolupar l'entitat sol·licitant i que estigui en possessió del títol Tècnic 

Superior de Formació Professional o titulació equivalent. 

 - És condició necessària no haver mantingut relació laboral de caràcter contractual amb l'entitat que demana l'ajut d'aquest subprograma ni 

amb cap altra entitat relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, entre el dia 1 de gener de 2010 i la data de publicació d'aquesta 

convocatòria.

www.micinn.es https://sede.micinn.gob.es/sede/es/index.html

 - Les entitats beneficiàries estaran obligades a permetre als tecnòlegs, l'assistència a la formació inicial obligatòria, per al que hauran de 

seguir les instruccions, que es comunicaran, del Ministeri de Ciència i Innovació.

 - Les sol·licituds hauran d 'omplir amb signatura digital avançada través dels mitjans telemàtics habilitats per a això en la direcció 

sede.micinn.gob.es de la Seu Electrònica del Ministeri de Ciència i Innovació a l'adreça electrònica www.micinn.es

 - La resolució del procediment serà dictada i notificada en el termini màxim de sis mesos, comptats des del dia següent al de la publicació 

d'aquesta convocatòria (14/12/2010).
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04.- Conceptes Subvencionables

b4) Per a la seva realització se seguiran les instruccions, que es comunicaran, del Ministeri de Ciència i Innovació

c) Despeses indirectes. Per al seu càlcul s'aplicarà un percentatge del 20 per cent sobre les despeses de personal

05.- Documentació sol·licitud

El model electrònic de sol·licitud constarà dels següents elements:

Atenció, veure pàgina 11, 12 ,13 i 14 del BOE per detall de documentació / informació a lliurar

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/14/pdfs/BOE-A-2010-19278.pdf

c) Documentació sobre l'activitat de R + D (Projecte) a realitzar pel tecnòleg proposat

d) Memòria d'efecte incentivador de l'ajuda sobre el projecte de R + D.

b1) Tindran una durada aproximada de165 hores lectives (cursades al llarg dels 9 primers mesos de la contractació), en les 

quals les 40 primeres hores la formació serà presencial, i la resta del temps serà realitzada de forma on-line ,

b2) Seran impartits per una escola de negoci de reconegut prestigi d'àmbit estatal, segons les instruccions, que es 

comunicaran, del Ministeri de Ciència i Innovació 

b3) El programa d'estudis versarà entre d'altres sobre els següents temes: subvencions, patents, qualitat, productes i nous 

sectors, matèries relacionades amb el projecte de R + D que es desenvolupi

a) Les despeses de personal derivades de la contractació dels tecnòlegs FPGS a jornada completa d'acord amb el Conveni col·lectiu.

b) Les despeses de consultoria o serveis equivalents destinats a la formació inicial, que obligatòriament ha de realitzar cada tecnòleg 

contractat

f) Documentació addicional relativa al tecnòleg a contractar, que s'ha d'enviar en format "pdf" i en cap cas superar 4 Mbytes d'informació.

e) Documentació addicional relativa a l'entitat sol·licitant que s'ha d'enviar en format "pdf" i en cap cas superar 4 Mbytes d'informació.

b) Qüestionari de l'actuació per la qual es demana ajuda, on s'inclourà informació general sobre el projecte a realitzar pel tecnòleg proposat.

a) La sol·licitud d'ajuda pròpiament dita que s'omplirà pel representant legal del sol·licitant. Incloent dades de contacte, declaració 

responsable de no incórrer en cap prohibició per ser sol·licitant, autorització a l'òrgan concedent de demanar dades a l'Agència Tributària, 

etc.
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