
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost: 851.700.000 € Termini: 17/07/2012 a les 15:00

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Objectiu

Participants

Pressupost mínim i durada dels projectes

http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7177.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/22/pdfs/BOE-A-2012-8403.pdf

Les propostes presentades s'han de referir a un únic sector temàtic o única acció estratègica dels especificats en l'annex I de la convocatòria i que es relacionen 

el punt 3 de Línies d'actuació d'aquesta fitxa tècnica.

Criteris de selecció

     - Qualitat tècnica del projecte: 15% 

     - Característiques del consorci: 5% 

     - Característiques econòmiques del projecte: 10%

     - Impacte internacional del projecte: 20%

     - Impacte socioeconòmic: 15%

     - Rellevància del projecte: 15%

     - Potencial orientació al mercat: 20%

- Modificació BBRR

     - Cal tenir signatura digital avançada de tots els participants del projecte

Documentació a entregar (telemàticament): sol·licitud, declaracions de conformitat de participació i de responsabilitat, qüestionari de l'actuació, memòria 

tècnica i econòmica de l'actuació (pdf, màx. 4Mb, seguir esquema Annex II Convocatòria), Acord de col·laboració (pdf, màx. 4Mb)

INNPACTO 2012 - MINECO

a) Empreses (micro i PiME incloses).

b) Centres tecnològics d'àmbit estatal.

c) Centres de suport a la innovació tecnològica d'àmbit estatal.

d) Centres privats de recerca i desenvolupament universitaris.

e) Altres Centres privats de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre.

f) Organismes públics d'investigació als que se'ls apliqui la Llei 13/1986, de 14 d'abril.

g) Les universitats públiques, els seus departaments i instituts universitaris.

h) Altres centres públics de recerca i desenvolupament no regulats per la Llei 13/1986, de 14 d'abril

(inclosos organismes públics amb capacitat per a realitzar R + D: fundacions, hospitals públics , consorcis etc.).

i) Altres entitats privades sense ànim de lucre.

j) Altres entitats de dret públic.

k) Agrupació o associació d'empreses.

L'objectiu fonamental del subprograma INNPACTO és propiciar la creació de projectes en cooperació entre organismes de recerca i empreses per a la realització 

conjunta de projectes d' R+D+i que ajudin a potenciar l'activitat innovadora, mobilitzin la inversió privada, generin ocupació i millorin la balança tecnològica del 

país.

La convocatòria INNPACTO finança projectes en cooperació publico/privada entre organismes de recerca i empreses, per a la realització de projectes d'R+D+i 

orientats cap a productes explotables basats en la demanda. Amb aquests projectes es pretén crear empreses innovadores, orientar l'activitat d'empreses ja 

existents cap a l'activitat innovadora, mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar la balança tecnològica del país.

Els projectes objecte d'ajuda en el subprograma INNPACTO seran projectes de desenvolupament experimental.

El projecte no pot haver començat abans de la seva sol·licitud (efecte incentivador)

Obligatòriament el coordinador/sol·licitant ha de ser una empresa.

     - Mínim dos participants: una empresa i un centre de recerca.

     - Balanç empresa/institució de recerca: la participació empresarial ha de ser superior al 60%  (cap empresa pot suportar el 70% per si sola).

     - La participació mínima per entitat ha de ser del 10%.

Pressupost mínim: 500.000€

Durada: Cal que iniciï a 2012. Durada mínima de 24 mesos, i fins com a màxim el 31/12/2015

Acord de consorci

Haurà de ser presentat amb la sol·licitud d'ajuda on s'inclouran les declaracions de conformitat.

Mínim contingut de l'acord de consorci:

     - Breu descripció de les característiques de l'agrupació, i identificació de l'entitat que va a actuar com a representant d'aquesta.

     - En el cas que existeixi la figura del coordinador tècnic, cal indicar que participant té la condició d'aquest, i quines són les funcions tècniques que li són 

encomanades.

     - Definició dels compromisos que adquireix cada participant en formar part de l'agrupació, detallant en quines fites del projecte participarà, les tasques o 

funcions que realitzarà en aquest fita i la quantificació econòmica de les mateixes. Si aquestes activitats s'han detallat en la memòria tècnica presentada, n'hi 

haurà prou amb fer referència a aquest document.

Finalment, a tenir en compte:

     - Pagament anticipat per anualitats de l'ajut un cop s'hagi resolt (cal justificar cada any)

     - Data màxima de resolució: 21/12/2012

     - Justificació amb compte justificatiu amb informe d'auditor

Enllaços d'interès:

- Bases reguladores.

- Convocatòria:

2012 2013 2014 2015 TOTAL

subvenció 21,31 35 45,39 101,7

préstec i bestreta FEDER (*) 100 275 275 100 750,00

TOTAL 100 296,31 310 145,39 851,7

(milions d'euros)

851,7

(*) La bestreta FEDER només s'aplica a l'any 2013, la resta d'anys són només a préstec
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http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/05/pdfs/BOE-A-2010-7177.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/22/pdfs/BOE-A-2012-8403.pdf
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03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

Garanties:

Ajut compatible amb d'altres per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració pública nacional, europea o internacional

05.- Conceptes Subvencionables

> Personal (directament vinculat; NO personal fix en cas d'OPIs, Universitats i altres organismes públics)

> Amortització d'aparells i equips (amortitzacions, nous i adquirits amb anterioritat necessaris pel projecte, leasings)

> Materials (no material d'oficina ni consumibles informàtics, tanmateix es podrà imputar en la partida de despesa indirecta si es disposa de comptabilitat 

analítica)

> Subcontractació si suposen fites del projecte (inferior al 50% de la despesa elegible del projecte. Cal un acord entre les parts si l'import supera els 60k€ o el 

20% de l'ajut)

> Informe d'Auditor (fins a 1.200€ per entitat beneficiaria i any)

> Consultoria per a la gestió del projecte (només el sol·licitant i fins a 10.000€)

> Altres despeses generals: generació i manteniment de patents, consultoria i assessoria (si no suposen fites en el projecte)

> Viatges

> Costos indirectes (veure mètode de càlcul en l'article 6, punt g 3º de la convocatòria)

Alimentació, agricultura i pesca.

Medi ambient i ecoinnovació.

Energia.

Seguretat i Defensa.

Construcció, ordenació del territori i patrimoni cultural.

Turisme.

Transport i Aeroespacial.

Sectors industrials.

Farmacèutic.

Salut.

Biotecnologia.

Energia i Canvi climàtic.

Telecomunicacions i societat de la informació.

Nanociència i nanotecnologia, nous materials i nous processos industrials

Els ajuts seran en forma de préstecs, subvencions i bestretes reemborsables a càrrec del fons FEDER:

- Subvencions: no cal garantia

- Préstecs: cal garantia (o informe auditor acreditant solvència suficient o document d'assumpció de deute) si el préstec supera els 250.000 € per any. Cal 

constituir una garantia anual corresponent a l'import per a aquell any.

L'import màxim del préstec serà fins del 95% del cost finançable del projecte

     - Empreses privades: només préstec (*)

     - Centres privats de R + D: Subvenció + Préstec (preferentment préstec)

     - Centres públics de R + D: Subvenció i Bestreta reemborsable 

(*) Condicions del préstec: 8 anys d'amortització amb 2 de carència. Tipus d'interès a l'1%.
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