
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 342M€ Termini(s): en funció de la línia temàtica

(297M€ préstec + 45M€ subvenció)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Convocatòria:  

03.- Línies temàtiques

Objectiu: Promoure l'augment dels recursos humans dedicats a R+D+i, tant en els organismes de recerca com en les empreses amb vista a la 

seva estabilització. La finalitat d'aquest subprograma és estimular la transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu i promoure 

la innovació empresarial facilitant la contractació de doctors i tecnòlegs i la seva formació inicial.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8334.pdf

o INNCORPORA PTQ - Programa Torres Quevedo: incentivar la contractació de doctors per part d'empreses, centres tecnològics, centres de 

suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per al desenvolupament de projectes concrets de 

recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, així com fomentar la seva formació.

o INNCORPORA TU - Titulació Universitària: promoure la contractació i reforçar la formació de tecnòlegs TU en el sector empresarial, per 

d'aquesta manera millorar la qualificació del personal dedicat a la R + D + ia Espanya, estimular la transferència de coneixement i tecnologia al 

sector productiu i promoure la innovació empresarial. 

o INNCORPORA EE - Escoles Empreses: promoure la contractació i reforçar la formació de tecnòlegs per part de les empreses, associacions 

empresarials i centres tecnològics que disposin d'escoles de formació pròpies, per d'aquesta manera millorar la qualificació del personal 

dedicat a la R+D+i a Espanya, estimular la transferència de coneixement i tecnologia al sector productiu i promoure la innovació empresarial.

INNCORPORA - MICINN

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

Obligatòria Voluntària

PTQ x 16/06/2011 Contractació de Doctors no hi ha límit segons resolució fins a 3 anys Subvenció 180h (104h)

TU x 22/06/2011 Contractació de Tecnòlegs Universitaris no hi ha límit

16/05/11 a 15/05/12

16/05/12 a 15/05/13

16/05/13 a 15/05/14

12÷36 mesos

subvenció (formació + 

≤10% resta de despesa 

finançable) + préstec2

265h (40h)

FPGS
Contractació de Tecnòlegs FP grau 

Superior
no hi ha límit

01/01/12 a 31/12/12

01/01/13 a 31/12/13

01/01/14 a 31/12/14

12÷36 mesos

subvenció (formació + 

≤10% resta de despesa 

finançable) + préstec2

165h (40h)

EE x 20/06/2011

contractació i formació TU i FPGS 

(15÷200 alumnes -60% entre TU i FPGS 

per un mateix projecte-)

1

(inclou a tots els TU 

i/o FPGS a contractar)

19/05/11 a 18/05/12

19/05/12 a 18/05/13

19/05/13 a 18/05/14

18÷36 mesos

subvenció (formació + 

≤10% resta de despesa 

finançable) + préstec2

150h

on 20% sobre 

e2i

CF x 14/07/2011 contractació i formació TU i FPGS no hi ha límit

14/06/11 a 13/06/12

14/06/12 a 13/06/13

14/06/13 a 13/06/14

18÷36 mesos

subvenció (formació + 

≤10% resta de despesa 

finançable) + préstec2

150h

on 20% sobre 

e2i

II x 22/06/2011

contractació i formació TU i FPGS per 

projectes en empreses filials, sucursals 

o  matrius ubicades a l'estranger

no hi ha límit

16/05/11 a 15/05/12

16/05/12 a 15/05/13

16/05/13 a 15/05/14

12÷36 mesos

subvenció (formació + 

≤10% resta de despesa 

finançable) + préstec2

150h

on-line

1 Entre parèntesi: hores presencials

2 condicions préstec: fins al 100% del cost finançable, interès al 0%, 9 anys d'amortització (inclosos 3 de carència)

Formació1

Anualitat Subvenció/préstecDuradaObjecteTerminiConv 2011Línies Sol·licituds
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http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8334.pdf
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04.- Ajuts màxims, tipus i conceptes subvencionables

05.- Criteris d'avaulació

o INNCORPORA CF - Centres de Formació: Promoure la contractació i reforçar la formació de tecnòlegs TU i FPGS al sector empresarial, per 

d'aquesta manera millorar la qualificació del personal dedicat a la R + D + ia Espanya, estimular la transferència de coneixement i tecnologia al 

sector productiu i promoure la innovació empresarial. Pretén, a més, contribuir al canvi de model productiu a Espanya, a través de l'augment 

del nombre de llocs de treball altament qualificats dedicats a la R+D+i. 

o INNCORPORA II - Intel ligència Internacional: Promoure la contractació per i reforçar la formació de tecnòlegs TU i FPGS pel sector 

empresarial espanyol, per d'aquesta manera millorar la qualificació del personal dedicat a la R+D+i, estimular la transferència de coneixement i 

tecnologia al sector productiu i promoure la innovació empresarial.

Qualitat + 

Viabilitat
CV

Impacte i 

efecte 

incent.

Contribuci

ó candidat 

ó curs

Dones, 

<35a ó >45a

Estabilitat 

Laboral
PiME

Spin off o 

JTI

Viabilitat 

Econòmica

Adequació 

salari brut

Màster 

EEES

Composici

ó alumnat i 

durada curs

núm. 

contractats 

proposats

Abast i 

durada curs

hores de 

formació

PTQ 40% 40% 20%

TU 25% 10% 5% 5% 15% 7% 5% 15% 10% 3%

FPGS 25% 10% 15% 5% 10% 10% 5% 10% 10%

EE 25% 10% 15% 10% 10% 15% 5% 10%

CF 25% 10% 15% 10% 10% 5% 10% 5% 10%

II 25% 10% 5% 5% 15% 7% 5% 15% 10% 3%

Evaluació

Línies

Línies

Línies Personal (incl. SS) Formació Indirectes Subcontractació

PTQ ≤ 50.000€/any ≤ 3.000€ NO

TU
No especifica 

màxim

No especifica 

màxim

20% de personal

(no justificar)

FPGS
No especifica 

màxim

No especifica 

màxim

20% de personal

(no justificar)

EE
No especifica 

màxim

≤ 2.000€ per TU ó 

FPGS contractat

20% de personal

(no justificar)

≤ 50% impartició 

curs

CF
No especifica 

màxim
≤ 4.000€

20% de personal

(no justificar)

II
No especifica 

màxim

No especifica 

màxim

20% de personal

(no justificar)

Costs Subvencionables
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