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Pressupost 102M€ (subvenció + préstec) Termini: 07/09/2011 (a 12h)

(2011: 15M€, 2012: 29M€, 2013: 29M€, 2014: 29M€)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Ordre de Bases: http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11580.pdf

Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/16/pdfs/BOE-A-2011-12315.pdf

INNPRONTA - MICINN

Agrupacions d'empreses

Agrupacions d'interès econòmic (AIE)

Objectiu: finançar projectes empresarials que promoguin la cooperació estable público-privada en R+D. 

   En concret:

     o Afavorir la realització de grans projectes de recerca industrial que incrementin la capacitat cientificotècnica de les empreses i dels

        organismes de recerca.

     o Estendre i optimitzar l'ús conjunt, per part d'empreses i organismes de recerca, de les infraestructures públiques i privades de recerca

        existents a Espanya.

     o Estendre la cultura de la cooperació en R+D entre tots els agents del sistema ciència-tecnologia-empresa.

     o Mobilitzar la participació de les PiMEs en projectes de recerca industrial de gran envergadura.

     o Contribuir a què les empreses participants puguin competir en els mercats internacionals amb productes i serveis innovadors i impulsar un

        accés més eficient dels consorcis als programes internacionals de cooperació en investigació científica i desenvolupament tecnològic i, en

        particular, al Programa Marc de la Unió Europea.

Beneficiaris (a tenir en compte):

     o Cal formalitzar un conveni.

     o Mínim 4 empreses (mínim una gran i una mitjana) i màxim 10.

     o Consorcis equilibrats

     o El representant ha de se d’una de les grans o mitjanes empreses de l’agrupació

     o Participació representativa d’organismes de recerca (mínim 2 amb un pes entre el 15% i el 50% del pressupost).

        Han d’anar subcontractats.   

Característiques projecte:

     o Pressupost mínim de 15M€

     o Durada entre 2 i 4 anys (cal que el projecte s'iniciï a 2011) 

A tenir en compte:

     o Ajut incompatible amb qualsevol altre rebut per a la mateixa finalitat

     o Cal signatura electrònica (obligatòria per a tots els projectes de MICINN)

     o No calen garanties respecte a la subvenció. Per préstec, condicionat a informe solvència i avaluació CDTI

Documentació a presentar: sol·licitud, qüestionari i annexos (memòria projecte, comptes annuals complets, NIF, poders del sol·licitant, 

escriptura de constitució, declaracions responsables
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03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

o Combinació de subvenció + préstec (fins al 75% del pressupost finançable)

o Hi ha cofinançament FEDER (fons tecnològic)

o Pagament per anualitats segons resolució. Opció bestreta anual del 75%.

o La proporció préstec/subvenció es farà segons la mida de l’empresa:

       - PiME: 40% de subvenció respecte al 75% d’ajut total

       - Gran empresa: 35% de subvenció respecte al 75% d’ajut total

Esquema de finançament empreses:

o Energia, medi ambient i canvi climàtic.

o Biotecnologia, salut i alimentació.

o Altres sectors, sempre que els projectes aportin un alt valor afegit als participants, alt nivell tecnològic i estimulin la creació d'ocupació 

qualificada.

Condicions préstec: 0% d'interès, amortització a 10 anys (inclosos 2 de carència)

o Equipament i instrumental

o Personal exclusivament dedicat

o Coneixements tècnics, adquisició patents, recerca contractual, subcontractació (entre 15-50%. Cal conveni/contracte)

o Generals suplementaris (indirectes): via fórmula → sumatori compte 62 fins a un màxim del 30% de la despesa de personal implicat en el 

projecte

o Altres despeses de funcionament: materials, subministraments, cost gestió representant del projecte (inclou elaborar informes per CDTI, 

etc.), auditoria (fins a 2.500€/beneficiari i any)

PiME Gran Empr

Subvenció 30% 26%

Préstec 45% 49%

Cofinançament propi 25% 25%
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