
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Pressupost 7.983.570,00 €

(subvenció)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Les actuacions i tipus de projectes objecte de l'ajuda són els següents:

Documentació a presentar:

> Sol·licitud i Qüestionari (Annex I Convocatòria)

> Memòria tècnica i econòmica (Annex II Convocatòria: índex de continguts). Específica per fase: punts 1a), 1b) i/o 1c)

>

>

>

Enllaços:

> Bases Ajut: http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9702.pdf

> Convocatòria 2013: http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3355.pdf 

> Formalització de sol·licituds: https://sede.minetur.gob.es/ca-ES/Paginas/principal.aspx 

03.- Línies d'actuació

Característiques dels ajuts: 

                   - Subvenció a fons perdut

                   - Compatible amb altres ajuts demanats per a la mateixa finalitat sense superar el pressupost elegible de projecte

                   - Subjecte a Reglament de Mínimis (subvenció màxima rebuda en els darrers 3 anys de 200.000€ ó 100.000€ si és del sector transport)

                   - El pagament de la subvenció concedida  es durà a terme amb caràcter anticipat i sempre abans de la fi de projecte.

Agrupacions d'Empreses Innovadores (MINETUR)

Data fi de presentació: 27/04/2013

Entitats inscrites al Registre Especial d'Agrupacions d'Empreses Innovadores (AEI) de MINETUR

#02) Posada en funcionament i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEI mitjançant el finançament de part dels costos 

del personal i les despeses  i funcionament. 

#03) Realització d'activitats específiques dirigides a enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses integrants de l'AEI, orientats a 

la preparació de projectes que permetin accedir als programes comunitaris, estatals, autonòmics i municipals de suport vigents, així com a la 

utilització de les infraestructures científiques, tecnològiques, de serveis i suport a la innovació existents. Entre les activitats específiques indicades 

s'inclou la realització d'estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a projectes de recerca, desenvolupament experimental i innovació. 

#04) Realització de projectes en cooperació destinats a promoure accions conjuntes entre diferents AEI, espanyoles o d'aquestes amb agrupacions o 

clústers de similars característiques radicades en altres països de la Unió Europea, normalment derivades d'una orientació estratègica comuna en els 

diferents àmbits de la gestió empresarial, en particular de: innovació, transferència de tecnologia i visibilitat internacional de l'oferta de béns i 

serveis. 

Termini de resolució: 27 de setembre de 2013

Informació relativa als col·laboradors externs que, si s'escau, participaran en l'acció que es proposa (Annex II)

Declaració d'ajuts públics rebuts per l'entitat sol·licitant.

Declaració de vinculació amb tercers del Sol·licitant

#02.-Posada en funcionament i desenvolupament de les estructures de coordinació i gestió de les AEIs

                           > finançament de part dels costs de personal i de les despeses d’administració i funcionament.

#03.- Realització d’actuacions específiques dirigides a enfortir el potencial innovador i la competitivitat de les empreses integrants  de l’AEI

                           > Orientats a la preparació de projectes innovadors que permetin accedir als programes comunitaris (estatals, autonòmics i 

municipals) així com l’ús d'infraestructures 

#04.- Realització de projectes en cooperació destinats a promoure accions conjuntes entre diferents AEIs (espanyoles, clústers similars UE)

                               > Orientació estratègica comú: innovació, transferència de tecnologia i/o visibilitat internacional de l’oferta de béns i serveis

http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/19/pdfs/BOE-A-2012-9702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/27/pdfs/BOE-A-2013-3355.pdf
https://sede.minetur.gob.es/ca-ES/Paginas/principal.aspx


04.- Ajuts màxims i tipus

Per a:

#02.- Estructures de coordinació i gestió AEI; 75%, fins a 75.000€ anuals

#03.- Projectes específics dels membres de l’AEI; 60%, fins a 100.000 euros/AEI.

#04.- Projectes consorciats o d'acció conjunta; 70%, fins a 100.000 euros/AEI

05.- Conceptes Subvencionables

- Despeses de personal tècnic directament involucrades amb la elaboració de les actuacions o projectes.

-

- Viatges interurbans i allotjaments necessaris per l'elaboració del projecte.

-

06.- Criteris d'Avaluació

Ajut compatible amb d'altres sol·licitats per a la mateixa finalitat sempre i quan el finançament públic total que rebut no es superi el 90 per cent del 

pressupost de l'actuació.

Col·laboracions externes (despeses de consultoria i altres serveis) 

Per les Estructures de coordinació i gestió  (#02), també seran finançables les despeses de personal administratiu, despeses corrents 

(fins a un 20% de les despeses conjuntes de personal tècnic i administratiu que figurin a la memòria tècnica i econòmica).

Les despeses subvencionables han d’efectuar-se en el temps i forma que s'estableixi en la resolució de concessió.

(el període de justificació és de 3 mesos a partir de la data de finalització del projecte, sense que es pugui superar el 30.06.2012).

Finançament parcial del funcionament de les estructures de coordinació i la gestió de les AEIs registrades abans de 2011: Punts

a) Adequació pressupost a les despeses a subvencionar a la dimensió i característiques de les estructures organitzatives i de coordinació 25

b) Grau de detall de la sol·licitud en relació als tipus de despeses per als quals sol·licita finançament 25

c) Fites assolides amb les activitats de la AEI i dels seus membres a partir de la seva inscripció en el Registre Especial: 50

1. º Evolució del nombre de membres de la AEI que són PiMEs 5

2. º Evolució del volum agregat de facturació de les empreses agregades i del % que que representen les exportacions 15

10

20

AEIs inscrites al Registre Especial a 2011-2012: Punts

a) Adequació pressupost a les despeses a subvencionar a la dimensió i característiques de les estructures organitzatives i de coordinació40

b) Dimensió i característiques de les activitats suportades per les estructures organitzatives i de coordinació 40

c) Grau de detall de la sol·licitud en relació als tipus de despeses per als quals sol·licita finançament 20

Projectes Específics i Consorciats (AEIs registrades abans de 2011): Punts

a) Potencialitat de les actuacions i activitats a realitzar per obtenir resultats pràctics en termes de cartera de projectes d'innovació 25

b) Grau de detall de la sol·licitud en relació als tipus de despeses per als quals sol·licita finançament 25

c) Fites assolides amb les activitats de la AEI i dels seus membres a partir de la seva inscripció en el Registre Especial: 50

1. º Evolució del nombre de membres de la AEI que són PiMEs 5

2. º Evolució del volum agregat de facturació de les empreses agregades i del % que que representen les exportacions 10

3. º Evolució del nombre d'estudis de viabilitat de projectes d'R+D+i específics

4. º Evolució del nombre d'accions conjuntes desenvolupades amb altres AEIs espanyoles o clústers de característiques similars radicats en altres països de la UE

5. º Evolució del nombre de projectes de tipus horitzontal presentats per la AEIa programes d'ajuts públics i  del nombre de projectes beneficiaris d'aquestes ajudes10

6. º Evolució dels projectes de tipus col·laboratiu en R+D+i presentats a programes d'ajuts públics i  del nombre de projectes que han estat beneficiaris d'aquestes ajudes15

AEIs inscrites al Registre Especial a 2011-2012: Punts

a) Interès i coherència de les finalitats perseguides mitjançant les activitats a realitzar amb les prioritats definides en el Pla Estratègic de l'AEI15

b) Consistència entre la dimensió i projecció externa de la AEI i la dimensió i cost de les activitats proposades per a les quals es demana l'ajut30

c) Potencialitat de les actuacions a realitzar (resultats pràctics en termes de cartera de projectes d'innovació) i fites assolides en exercicis anteriors35

d) Grau de detall de la sol·licitud en relació als tipus de despeses per als quals sol·licita finançament 20

10

3. º Evolució del nombre de projectes de tipus horitzontal presentats per la AEIa programes d'ajuts públics i  del nombre de 

projectes beneficiaris d'aquestes ajudes

4. º Evolució dels projectes de tipus col·laboratiu en R+D+i presentats a programes d'ajuts públics i  del nombre de projectes que 

han estat beneficiaris d'aquestes ajudes


