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Pressupost 2012 22.500.000,00€    Termini de sol·licitud 13/12/12 a les 15:00

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Enllaç BBRR:

Requisits dels investigadors.

a) Estar en possessió del grau de doctor en la data de presentació de la sol · licitud.

b) No haver estat vinculat laboralment amb l'entitat amb la qual sol · licita una ajuda d'aquest subprograma ni amb cap altra relacionada 

accionarial o socialment amb la mateixa entre el 18 de maig de 2010 i el 16 de juny de 2011, ambdós inclosos.

En el cas de les empreses «spin-off» i les JEIs, no és aplicable aquest requisit si la vinculació laboral s'ha mantingut amb una institució de R + D 

pública o privada sense ànim de lucre que participa en l'accionariat o al capital de la nova empresa.

c) No comptar, en el moment de presentació de la sol · licitud, amb una participació en el capital de l'entitat que sol · licita un ajut d'aquest 

subprograma od'una altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de 

l'entitat.

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) La presentació de la sol · licitud es realitzarà a través de l'ompliment pel representant de l'entitat del formulari electrònic de sol · licitud, 

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

c) El representant legal de l'entitat sol · licitant haurà de completar la presentació de la sol · licitud mitjançant la seva signatura electrònica.

Documents a adjuntar amb la sol·licitud

a) Currículum vitae de l'investigador proposat per l'activitat de R + D, utilitzant el currículum en format currículum normalitzat (CVN) a través de la 

pàgina web https://cvn.fecyt.es/.

b) Descripció de l'activitat d'R + D a realitzar per l'investigador proposat, utilitzant el model recollit a la pàgina web del Ministeri d'Economia i 

Competitivitat. 

c) Memòria justificativa de la necessitat i l'efecte d'incentivació de l'ajuda, així com l'addicionalitat del projecte sobre les activitats actuals de 

l'empresa, usant el model recollit a la pàgina web. Tot això es defensarà sobre la base d'algun dels següents criteris: L'augment del volum del 

projecte, del seu àmbit d'aplicació, de l'import total invertit en el projecte o del ritme d'execució del mateix.

d) Còpia del títol de doctor o de la certificació acadèmica de tenir el grau de doctor en la data de presentació de la sol · licitud de l'investigador 

proposat.

e) Còpia del passaport en vigor de l'investigador proposat, únicament en el cas dels ciutadans estrangers no residents en territori espanyol.

f) En el cas de les associacions empresarials, certificat d'inscripció en el corresponent registre d'associacions empresarials.

g) En el cas de les entitats de recent creació (any 2010 o posterior), el pla de negoci, utilitzant el model recollit a la pàgina web del Ministeri 

d'Economia i Competitivitat.

h) En cas que l'entitat sol · licitant delegui la gestió de la sol · licitud en una altra entitat aliena, autorització expressa per a aquesta gestió, utilitzant 

el model recollit a la pàgina web del Ministeri d'Economia i Competitivitat.

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

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

Programa Torres Quevedo - MICINN

Les empreses, centres tecnològics, centres de recolzament a la innovació tecnològica, associacions empresarials, i parcs científics i tecnològics

L'objectiu d'aquest subprograma és la concessió d'un màxim de 330 ajudes d'una durada de tres anys a empreses, centres tecnològics, centres de 

suport a la innovació tecnològica, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics per a la contractació laboral de doctors que 

desenvolupen projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per tal d'afavorir la 

carrera professional dels investigadors, així com estimular la demanda en el sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans 

i projectes de R + d, i ajudar a la consolidació d'empreses tecnològiques de recent creació.

Quantia dels ajuts

El pressupost màxim finançable anual per ajuda per aquest concepte no podrà ser superior a 55.000 euros, sense perjudici que la retribució bruta 

que figuri en el contracte pugui resultar en una despesa de contractació superior.

D'altra banda, només seran finançables aquells pressupostos que resultin de retribucions brutes anuals iguals o superiors a 18.000 euros.
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03.- Línies d'actuació

Els doctors que es contractin hauran de participar en la realització de projectes del següent tipus:

c) Projectes de desenvolupament experimental

d) Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de desenvolupament experimental

04.- Ajuts màxims i tipus

Petites 

empreses

Mitjanes 

empreses

70% 60%

75% 75%

45% 35%

50% 50%

05.- Conceptes Subvencionables

Els ajuts es destinaran necessàriament a cofinançar el salari i la quota empresarial de la Seguretat Social dels investigadors contractats durant 

cadascuna de les anualitats, considerades independentment.

a) Projectes de recerca industrial

b) Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de recerca industrial

Els % màxims finançables en funció del tipus d'empresa i el tipus de projecte són els següents.

Projectes de recerca industrial

Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes de recerca industrial

Projectes de desenvolupament industrial

Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes de desenvolupament industrial

Grans empreses, CTs, AAEE 

i PCTs

40%

25%

65%

50%
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