
Tarragona Regió del Coneixement              Oficina Tècnica d'Innovació

CoD #5 EUROSTARS (30/09/2010): 09-30/04/2011 (a 12h)

CoD #6 EUROSTARS (24/03/2011): 01-31/04/2011 (a 12h)

Criteris d'avaluació:

Aspectes a valorar màxim

Interès i rellevància científico-tècnica o estratègica 20

Experiència prèvia i capacitació de l'equip 10

Viabilitat i oportunitat de la proposta 10

Complementarietat amb projectes de recerca o altres accions finançades pel Plan Nacional 5

Adequació dels recursos financers als objectius proposats 5

Documentació a presentar:

La data de presentació de sol·licitud ha de ser anterior a l'inici del projecte: efecte incentivador.

Enllaços d'interès:

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

> Convocatòria 2011: http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/13/pdfs/BOE-A-2009-9891.pdf

> Sol·licitud ajut: https://sede.cdti.gob.es

> Programa Eurostars: http://www.eurostars-eureka.eu

6M€Pressupost:
CoD #5 EUROSTARS: 4,0M€

CoD #5 EUROSTARS: 2,5M€
Termini(s):

Modalitats: Individual o Cooperativa.

Interempresas Internacional - MICINN (CDTI)

Temàtica oberta, però sempre projectes d'R+D. Es garanteix el finançament als projectes aprovats via EUROSTARS.

La resolució de les sol·licituds de projecte es duran a terme en un màxim de 6 mesos a partir de la data límit de presentació.; màxim: 09/11/2011.

Podran beneficiar d'aquestes subvencions les empreses i les Agrupacions d'Interès Econòmic (AIE). Igualment, les associacions empresarials sectorials sense ànim de 

lucre solament podran participar en accions complementàries de promoció i difusió. 

Els projectes, el començament dels quals ha de ser amb data posterior a la de presentació de la sol·licitud (efecte incentivador), podran desenvolupar-se de forma 

individual o en cooperació, en aquest cas s'ha d'establir un contracte, conveni o acord de cooperació entre totes les entitats participants. La durada podrà ser anual o 

plurianual i les activitats han d'iniciar-se el 2011. 

01.- Beneficiaris

 - Empreses intensives en R+D (10% dels seus ingressos o costs de personal dedicats a R+D).

 - Agrupacions d'interès Econòmic (AIE). 

 - Associacions d'empreses sectorials sense ànim de lucre

Les Universitats, OPIs, Centres Tecnològics i altres entitats poden participar sols si son subcontractades pel beneficiari

02.- Resum

Interempresas Internacional està orientat prioritàriament a afavorir la participació d'empreses espanyoles en programes de cooperació internacional en l'àmbit de 

l'R+D, com Eureka, Iberoeka, programes internacionals bilaterals de R+D i altres grans iniciatives europees connexes al Programa Marc de la Unió Europea ( Eurostars, 

JTI, Eranets + i altres iniciatives sota els articles 169 i 171 del Tractat CE). Aquesta edició compta amb una partida pressupostària de 6 milions d'euros per finançar 

projectes que s'executin durant el període 2011-2014 que hagin estat prèviament presentats i concedits a les convocatòries 5 i 6 del programa europeu EUREKA-

EUROSTARS per a projectes d'R+D.

Atenció: cal disposar obligatòriament de signatura electrònica digital.

                 1.- Sol·licitud de projecte

                 2.- Qüestionari

                 3.- Memòria del projecte

                 4.- Documentació juridico-administrativa

Més endavant a l'hora d'acceptar l'ajut en cas de resolució provisional favorable, caldrà presentar el conveni de col·laboració (en projectes cooperatius), contractes de 

subcontractació (en cas que aquesta superi el 20% de l'import del projecte o els 60.000€) i una declaració responsable d'acompliment de les obligacions pel 

remborsament de les subvencions.

03.- Línies d'actuació
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https://sede.cdti.gob.es/
http://www.eurostars-eureka.eu/
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Projecte EuroStars (% màxims)

Recerca Aplicada

Desenvolupament Experimental

Son específics de cada país.

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

És 100% subvenció i es paga la primera annualitat per avançat; CDTI durà a terme avaluacions in situ anuals que condicionaran el pagament de les annualitats 

posteriors.  No calen garanties.

60%70%

Mitjana Empresa

25%

Personal, Actius dedicats al projecte (amortització), Subcontractacions (tot i que  permeten el 50%, EUROSTARS, qui avalua en 1a instància la proposta admet entre 5-

7%), despeses d'auditoria (≤3.000€ o 1% pressupost), despeses indirectes (automàtic: 20% dels costos elegibles després de la negociació de finançament amb CDTI. No 

caldrà justificar-los)i altres despeses de funcionament.

La data a partir d'imputar despesa per projectes Eurostars serà la data de presentació de la sol·licitud Interempresas Internacional, tot i que caldrà esperar a què tots els 

socis ho tinguin tot ja aprovat.

Petita Empresa Gran Empresa

50%

Ajut compatible amb altres ajuts per a la mateixa finalitat sempre que no es superi, en termes de subvenció bruta equivalent, el 100% del pressupost del projecte. No 

obstant els ajuts a projectes EUROSTARS seran incompatibles amb qualsevol altre ajut per a la mateixa finalitat procedents de la Unió Europea i en particular del 7PM.

35%45%
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