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Origen de l’Oficina
l Oficina
La Universitat Rovira i Virgili i La Diputació de Tarragona, que
comparteixen l'àmbit de les comarques del Camp de Tarragona i les
Terres de ll’Ebre
Ebre en la seva actuació,
actuació estableixen una aliança estratègica
per al desenvolupament del territori. L'Oficina Tarragona, Regió del
Coneixement treballarà per estimular i involucrar les empreses i les
institucions en la recerca i la innovació.

+
Catalitzador científic. Generació i Transferència de Coneixement

=

Catalitzador Institucional i econòmic
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Missió i Objectiu

¾ La missió de ll’oficina
oficina és el foment i la promoció de la
cultura de la innovació i la millora de la
competitivitat de les empreses i institucions del
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
¾ amb l’objectiu d’ ajudar tota la demarcació en el seu
camí d’esdevenir una veritable regió europea del
coneixement.
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Àmbits de Treball

¾ Suport a empreses, institucions i parcs
científics en els seus projectes d
d’R+D+i
R+D+i
¾ Impuls de Projectes Estratègics Territorials
9 Empresarials
i l
9 Institucionals
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Àmbit Empresarial:
Innovació = Competitivitat

¾ La importància de la Inversió en actuacions d’Innovació i
de Recerca i Desenvolupament per assolir:
9 Competitivitat
9 Valor Afegit
9 Posicionament de Mercat

¾ Aquesta inversió necessita el millor finançament :
9 Innovació
finançament amb condicions favorables
9 R+D
subvenció més part de finançament favorable
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Anàlisi de la
P d i i vs IInnovació
Productivitat
ió
Pel càlcul es considera:
Valor de la producció
# treballadors any

EXPORTACIONS PER TREBALLADOR (€). 1990‐2006

Relació d’Increments
d Increments de les
Empreses Innovadores:
¾ PIMEs
PIME
9 Productivitat per treballador: +49,6 %
9 Exportacions per treballador: +230 %

¾ GRANS EMPRESES
9 Productivitat per treballador: +13,4 %
9 Exportacions per treballador: +72,6 %
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El Finançament Públic
per a la R+D+i

¾ Les diferents administracions (UE, Espanya, Catalunya...),
mitjançant les seves agències de desenvolupament i a través
de convocatòries públiques, ofereixen finançament a la
R+D+i.
¾ Les empreses de Tarragona capten un nivell de fons públics
molt inferior al que es correspon pel seu nivell econòmic i
d industrialització.
d’industrialització
¾ L’Oficina Tarragona Regió del Coneixement, mitjançant els
seus serveis, recolza l’empresa en aquesta cerca de
finançament públic i públic – privat.
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Serveis de l’Oficina a
l’empresa del territori
¾ Dóna suport
p
a l’empresa
p
mitjançant
j ç
l’assessorament
personalitzat en la cerca de finançament per projectes
d’R+D+i a nivell regional, estatal i europeu.
¾ Actua d’enllaç amb l’administració pública oferent d’ajuts per
R+D+i.i
¾ Facilita la concepció,
concepció redacció i realització de projectes
d’R+D+i.
¾ Informa sobre la deducció per incentius fiscals en projectes
d’R+D+i.
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Alguns exemples de línies de
finançament públic per activitats
p
d’R+D+i empresarial

9

Subvenció a la R+D+i
Intensitat màxima subvencionable per a projectes de R+D:
Petita
empresa

Mitjana
empresa

Gran
empresa

Recerca fonamental

100%

100%

100%

Recerca aplicada

70 %

60 %

50 %

80 %

75 %

65 %

4 %
45

3 %
35

2 %
25

60 %

50 %

40%

Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de recerca industrial

75 %

75 %

65 %

Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de desenvolupament
experimental

50 %

50 %

40 %

Accions complementàries

50 %

50 %

50 %

En col∙laboració, participació d’organismes públics o difusió de
resultats
Desenvolupament
l
experimental
i
l
En col∙laboració, participació d’organismes públics

Entitats sense ànim de lucre

75 %

Entitats sense ànim de lucre que realitzin actuacions d’interès

95%
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Exemples de
Línies d’Ajut
¾ Recerca i Desenvolupament:
9 CDTI‐PID, Recerca Aplicada Col∙laborativa, Eurostars, Recerca en benefici de PiMEs
(7PM), Interempresas Internacional, Nuclis, TRACE, AVANZA I+D, CENIT‐E, etc.
¾ Innovació:
9 Innoempresa, AEIs, Línea Banca‐CDTI, Implantació a Pols d’innovació, crèdit innovació,
NON, préstecs CIDEM‐ICF, INTERREG, etc.
¾ Noves
N
Empreses
E
d
de B
Base ttecnològica:
lò i
9 Gènesi, Neotec I‐II, etc.
¾ Recursos Humans:
9 Torres Quevedo, Talent empresa, etc.
¾ Infraestructures:
p
d’alt impacte,
p
, etc.
9 FEES,, Fons FEDER,, LEADER,, Inversions empresarials
¾ Estalvi i eficiència energètica:
9 ICAEN (energies renovables i estalvi), IDAE, Agència Catalana de Residus, etc.
¾ Altres:
9 Euroregió, Inforegió, etc.

més informació a www.regioconeixement.cat
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Incentius Fiscals
QUADRE RESULTANT:

Personal
Col Externes
Col.
Actius
Fungibles
Altres
Font: MEH i Aidit 2009

R+D
25%
25%
25%
25%
25%

R+D addicional
+17% *

+17% **

iT
12%
12%
12%
12%
12%

* si la despesa supera la mitjana dels 2 exercicis anteriors
** sobre l'excès de la mitjana dels 2 exercicis anteriors

Important !!!:
si es disposa d’un
d un informe motivat vinculant (via CDTI,
CDTI etc.)
etc ) o un acord amb una OPI,
OPI CCTT,
CCTT etc.
etc
hi ha moltes possibilitats que el projecte sigui catalogat com a R+D i no com a iT.
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Web de l’Oficina
Aquí trobareu:
¾informació actualitzada dels
diferents ajuts agrupats per
t àti
temàtiques
9 Ajuts vigents
9consulta convocatòries anteriors
i properes previstes
9Descàrrega de documentació
addicional
dd
l
9Simuladors dels principals ajuts

¾ Actualitat de l’Oficina
¾Servei RSS d’avís de noticies i
documentació penjada.
penjada
g
www.regioconeixement.cat
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Dades de Contacte

E‐mail de contacte: regioconeixement@urv.cat
Per més informació, visiteu: www.regioconeixement.cat

c/ Escorxador s/n
43003 Tarragona
Tel. 977 55 95 15
Fax. 977 55 87 11
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