
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaaaaaaa

Pressupost 8.160.000€ (subvenció) Termini de sol·licitud: 11/12/2012 a les 15:00

màxim 210 ajuts

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Enllaços d'interès:

Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/24/pdfs/BOE-A-2012-13213.pdf

Bases Reguladores: http://www.boe.es/boe/dias/2008/02/09/pdfs/A07223-07229.pdf

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Requisits dels tècnics de suport.

- En el cas dels tècnics per a suport a infraestructures, ser tècnic superior, en el marc de la formació professional del sistema educatiu.

- En el cas de tècnics per a suport a EBT i suport a l'impuls de la participació internacional, ser llicenciat, enginyer, arquitecte o Graduat.

Els ajuts previstos en aquesta subprograma es destinen al cofinançament del cost de contractació del personal (suma de la retribució bruta 

més la quota empresarial de la Seguretat Social).

Personal Técnico de Apoyo - (MINECO-PTA)

Organismes públics d'R+D: Universitats, Altres centres públics d' R+D, centres públics i privats sense ànim de lucre, Centres Tecnològics.

L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 210 ajudes d'una durada màxima de tres anys per a la contractació laboral de 

personal tècnic de suport en organismes d'investigació destinats al maneig d'equips, instal · lacions i altres infraestructures de R + D + I 

(tècnics per a suport a infraestructures) per tal d'incrementar i millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-

tecnològiques, a la promoció de la creació i desenvolupament d'empreses de base tecnològica (EBT) en el si dels centres de R + d (tècnics per 

a suport a EBT) i l'impuls de la participació de les institucions en projectes i programes europeus i internacionals en el camp de la R + d + I 

(tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional).

a) Per a la contractació de tècnics per a suport a infraestructures: un màxim de 160 ajudes.

b) Per a la contractació de tècnics per a suport a EBT: Un màxim de 20 ajudes.

c) Per a la contractació de tècnics per a suport a l'impuls de la participació internacional: Un màxim de 30 ajudes.

- L'ajuda anual per a cadascun dels contractes dels tècnics per a suport a infraestructures és de 12.000 euros. La retribució mínima que 

hauran de rebre els tècnics, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 15.000 euros bruts anuals.

- L'ajuda anual per a cadascun dels contractes dels tècnics per a suport a EBT i suport a l'impuls de la participació internacional serà de 

16.000 euros. La retribució mínima que hauran de rebre els tècnics, que s'haurà d'indicar en cada contracte, serà de 20.000 euros bruts 

anuals.

Sol·licitud de l'ajut

a) Llevat que ja estiguin inscrits anteriorment, cal que amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud tant l'entitat sol·licitant, com el 

representant de l'entitat s'inscriguin al Registre Unificat de Sol·licitants.

b) En primer terme, es realitzarà la formalització pel tècnic del formulari electrònic de sol·licitud corresponent a la seva candidatura, 

disponible a la seu electrònica del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

c) El representant legal de l'entitat sol·licitant, després de supervisar cada candidatura en l'aplicació telemàtica de sol·licitud i emplenar la 

informació requerida en la sol·licitud, haurà de completar la presentació de la sol·licitud mitjançant la seva signatura electrònica.

El formulari a emplenar consta dels següents apartats:

      1.- Instància de sol·licitud.

      2.- Relació de tècnics candidats, on s'indica per a cada un d'ells, entre altres dades, les dades personals, i la modalitat d'actuació.

      3.- Formulari del tècnic candidat (inclou memòria de l'actuació, CV, passaport si és estranger, i certificació acadèmica del títol). Emplenat 

telemàticament per cada un dels tècnics inclosos en la relació a què es refereix el punt anterior. L'han de signar i posar a disposició del centre 

d' R+D sol·licitant, el qual quedarà com a dipositari d'aquest. No és necessari presentar en la sol licitud davant MINECO.

Els centres d'R+D disposaran d'un termini de 20 dies naturals des de la data de publicació de la resolució de concessió per formalitzar els 

contractes amb els tècnics, en aquells casos en què no s'hagin formalitzat amb anterioritat a la resolució de concessió. Els contractes han de 

tenir una durada mínima de 3 anys.

Aquests ajuts podran cofinançar, tant contractes formalitzats a partir de la data en què s'obri el termini de presentació de sol·licituds, com 

aquells formalitzats amb posterioritat a la publicació de la resolució de concessió. Els ajuts començaran a comptar el seu termini, amb 

caràcter general, a partir de la data d'incorporació del tècnic al Centre d'I + D, ja sigui posterior a la resolució de concessió, o anterior a 

aquesta, i en aquest últim cas sempre amb el límit de la data en què s'obri el termini de presentació de sol·licituds.
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