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Pressupost 150 M€ Termini: 02/07/2012 a les 15:00

(2012: 60M€; 2013: 60M€, 2014: 30M€)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

03.- Línies d'actuació

Projectes d'adquisició d'equipament d'infraestructures científiques i tecnològiques.

INNPLANTA 2012- MINECO

a) Empreses

b) Centres privats de recerca i desenvolupament universitaris (universitats privades i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia)

c) Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica sense ànim de lucre de naturalesa privada (definides per l'article 2 del Reial Decret 

2093/2008, de 19 de desembre)

d) Altres centres privats de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre amb capacitat i activitat demostrades en projectes o actuacions d'R+D

e) Entitats de dret públic segons l'article 2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (compresos els centres públics d' R+D+i: universitats públiques i els seus centres 

adscrits amb personalitat jurídica pròpia)

f) Altres centres públics de recerca i desenvolupament, entre els quals es troben els organismes públics amb capacitat per a realitzar R+D, no regulats en la Llei 

13/1986, de 14 d'abril, de Foment i Coordinació General de la Investigació Científica i Tècnica o en disposicions similars de les comunitats autònomes.

g) Les entitats promotores dels parcs (quan realitzin els projectes o actuacions objecte dels ajuts previstos en aquesta convocatòria)

Les entitats definides en els apartats anteriors d'aquest article poden agrupar-se per realitzar projectes en cooperació.

La finalitat dels ajuts del Subprograma d'actuacions científiques i tecnològiques en parcs científics i tecnològics (INNPLANTA) objecte d'aquesta convocatòria, és 

donar suport l'adquisició d'equipament cientificotecnològic per a la realització d'activitats d'R + D + I, per entitats instal·lades en parcs científics i tecnològics.

• Ajuts en règim de concurrència competitiva

• Modalitats:

           - Individual:    una entitat instal·lada en un parc o en vies d'instal·lació en un PCT o bé una entitat promotora

           - Cooperació:  

                        1ª - 2 o més entitats instal·lades o en vies d'instal·lació en un PCT essent una d'elles l'entitat promotora

                        2ª - 2 o més entitats instal·lades o en vies d'instal·lació en un PCT sense la participació de l'entitat promotora del mateix

És necessari la constitució de garanties per la totalitat de l'import del préstec, excepte:

      - si es presenta certificat d'assumpció del deute d'una entitat de crèdit

      - si es tracta d'una Pime, entitat de dret públic, centres privats d'R+D, centres tecnològics o PiME en funció del grau de solvència amb informe d'auditoria

      - si les entitats de dret públic aporten un document emès per l'Administració Pública de la qual depengui garantint el compromís de retorn 

• Termini màxim de resolució: 15/12/2012

• Durada màxima del projecte:  3 anys sempre que comenci en el mateix 2012, i comenci després de la data de presentació de la sol·licitud (efecte incentivador)

• Justificació: des de l'1 de gener fins el 31 de març de cada any immediatament posterior a cada període d'execució.

• Enllaç BOE Convocatòria

• Enllaç BOE Ordre de Bases

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/15/pdfs/BOE-A-2012-7987.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2009/07/11/pdfs/BOE-A-2009-11558.pdf 

•Ajut en forma de préstecs i bestreta FEDER

• Pagament:  Per anticipat i per anualitats. A partir de la primera anualitat, condicionat a la recepció d'un informe tècnic acreditatiu de l'execució del projecte.

Modalitat % màxim d'ajut Amortització Carència
Tipus 

d'interès

Equipament 75% 8 anys 3 anys 1,481%
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04.- Formalització de sol·licituds

• Necessàriament la sol·licitud s'ha de tramitar telemàticament i s'ha de disposar de signatura electrònica avançada.

    https://sede.micinn.gob.es

• El model electrònic de sol·licitud constarà dels següents elements:

a) La sol·licitud d'ajuda pròpiament dita, constituïda per una aplicació Web. 

b) El qüestionari de l'actuació

c) Declaració de conformitat de participació en el projecte

Documentació relativa a les entitats interessades a rebre ajudes 

1) Memòria tècnica i econòmica del projecte o l'actuació, d'acord amb la "Guia de la Convocatòria".

05.- Conceptes Subvencionables

06.- Criteris d'avaluació

a) Grau de rellevància científic tecnològica general i específica en relació a les àrees sectorials i accions estratègiques del Pla Nacional d'I + D + I, 2008-2011, del 

projecte que es realitzarà al parc científic i tecnològic: fins a 10 punts.

b) Viabilitat econòmica i financera de l'equipament: fins a 10 punts.

c) Nivell de potenciació de la transferència dels resultats d'actuacions científiques i tecnològiques a empreses productores de béns o serveis, o a les que 

participen en projectes transfronterers: fins a 10 punts.

d) Mesura de l'impacte potencial en l'atracció i la ubicació d'empreses d'alta tecnologia i empreses de base tecnològica al parc científic i tecnològic: fins a 10 

punts.

e) Mesura de l'impacte potencial en la creació d'ocupació per a activitats científiques i tecnològiques: fins a 10 punts.

f) Grau de contribució al desenvolupament socioeconòmic i la competitivitat del teixit empresarial de l'entorn: fins a 10 punts.

g) Grau de contribució a la integració del sistema ciència, tecnologia, empresa: fins a 10 punts.

h) Grau de contribució a la cohesió regional: fins a 10 punts.

i) Experiència i capacitat dels sol·licitants per a la realització del projecte: fins a 10 punts.

j) Idoneïtat de l'equipament sol·licitat per a cobrir les necessitats de realització de les línies de recerca i desenvolupament previstes a la infraestructura: fins a 10 

punts.

2) Certificat de l'entitat promotora que acrediti que l'entitat interessada en les ajudes es troba instal·lada al parc, o, en vies d'estar-ho.

Adquisició d'equipament científic i / o tècnic, amb els següents requisits.

a) Que es tracti d'equips nous, de caràcter científic i / o tècnic i que s'hagin d'utilitzar en R + D + i.

b) Que els equips siguin inventariables i no fungibles.

c) Que els equips siguin específics, havent de concretar, com a mínim, el nom de l'equip, nombre d'unitats, el seu import unitari i el seu origen.

Documentació relativa a les entitats interessades a rebre ajudes i a les entitats promotores:

9 i 10) Compte de pèrdues i guanys i balanç de situació de l'any 2010, no admetent resums o extractes d'aquests documents comptables.

11) Declaració responsable de les entitats interessades a rebre ajudes i de la entitat promotora que actuï com a entitat col·laboradora, de no estar 

sotmeses a cap de les prohibicions que preveu l'article 13 de la Llei general de subvencions.

12) Declaració responsable de la naturalesa jurídica de l'entitat promotora i de les entitats interessades a rebre ajuts d'acord amb el model que es 

facilita a la pàgina web del Ministeri.

3) En cas d'actuacions o projectes en cooperació, s'ha de presentar l'acord pel qual s'estableixin els drets i obligacions de les diferents entitats 

participants en l'agrupació, signat per totes elles.

5) Per a entitats públiques, declaració responsable, de consolidació o no consolidació del seu pressupost amb el d'una Administració Pública.

4) Per a les PIMES, declaració responsable de ser microempresa, petita o mitjana empresa

Documentació relativa a les entitats promotores:

6) Declaració responsable de l'entitat promotora, per a ser considerada entitat col·laboradora, que disposa dels mitjans i compleix els requisits de 

solvència i capacitat exigits en els articles 6 i 49.4 de l'Ordre de Bases, així com en l'article 6 de la present convocatòria.

7) Escriptura de constitució de l'entitat promotora del parc.

8) Pla A (a 31 de desembre de 2010) d'implantació i Desenvolupament del parc (PAID), el contingut s'expressa en la Guia d'elaboració del PAID », 

que es publicarà en la pàgina web del Ministeri (http://www.micinn.es).

2/2

https://sede.micinn.gob.es/
https://sede.micinn.gob.es/

