
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 400.000 € Termini(s): 06/07/2011

01.- Beneficiaris

Agrupacions Empresarials Innovadores del sector turístic degudament enregistrades al registre d'AEIs del Mityc

02.- Resum

Subvencions a fons perdut per a millorar la competitivitat de les pimes mitjançant el suport a les AEIs del sector turístic

Termini màxim de resolució: 06/12/2011

Pagament: Abans de la justificació de la realització del projecte

Durada projecte: inici a partir de la data de sol·licitud (hi ha efecte incentivador) i fi a 31/12/2011 (possibilitat de prórroga fins a 30/03/2012)

Justificació: Màxim tres mesos després de la finalització de l'execució del projecte. Mai després del 30/06/2012

Termini d'execució: Es descriu en la resolució de concessió, mai més enllà del 31/03/2011

Sol·licitud i qüestionari normalitzat, així com detall de la memòria a presentar, en Annex al text (BOE) de la convocatòria.

Enllaç Convocatòria http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/06/pdfs/BOE-A-2011-9855.pdf

Enllaç BBRR http://www.mityc.es/Plan_IDI/AgrupacionesEmpresariales/Normativa/Bases/ConvocatoriaAEI2009.pdf

03.- Línies d'actuació

1) Realització de projectes específics dirigits a enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses de l'AEI

2) Realització de projectes consorciats amb altres AEI o amb clústers de similars característiques d'altres països da la UE.

Enllaç Plan de Turismo Español Horizonte 2020: http://www.turismo2020.es/index.php?/esp/documentacion  

04.- Ajuts màxims i tipus

Ajut subjecte a normativa de Minimis .

Ajut compatible amb la concessió d'altres per a la mateixa finalitat sempre que la suma no superi el 90% de l'import del projecte.

Per a projectes específics:

Màxim del 60% de la despesa elegible del projecte amb un límit de 100.000 €

Per a projectes consorciats:

Màxim del 70% de la despesa elegible del projecte amb un límit de 150.000 €

05.- Conceptes Subvencionables

a) Despesa de personal tècnic directament involucrat en l'execució de les actuacions del projecte.

b) Viatges interurbans i allotjaments necessaris per a l'execució del projecte.

Límits màxims per ambdós conceptes:

06.- Criteris d'Avaluació

b) Consistència entre la dimensió i la projecció de l'AEI amb el cost de les activitats proposades (25 punts)

Agrupacions Empresarials Innovadores 

(sector turístic - Mityc)

En ambdós casos, els projectes s'hauran d'adequar a les Línies d'Acció del Programa d'Innovació del 'Plan de Turismo Español Horizonte 2020

a) Interès i coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic de l'AEI 

(20 punts).

c) Potencialitat de les actuacions a realitzar per obtenir resultats pràctics en termes de cartera de projectes d'innovació i realitzacions assolides 

amb les actuacions desenvolupades en exercicis anteriors (35 punts)

d) Qualitat i transparència de la sol·licitud en relació als tipus de despesa per als quals es demana finançament (20 punts)
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