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01.‐ Beneficiaris
1 .‐ Beneficiaris ajuts per a la implantació de sistemes de gestió d'R + D + i a empreses:
‐ Organització sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia.
‐ Organismes Públics de Recerca.
‐ Centres Públics de Recerca i Desenvolupament adscrits o dependents d
d'altres
altres Administracions Públiques
Públiques.
‐ Les universitats, els seus departaments i instituts universitaris.
‐ Empresa: entitat qualsevol que sigui la seva forma jurídica i que exerceixi una activitat econòmica.
2 .‐ Ajuts a la creació o millora substancial de departaments de R + D + i en empreses:
‐ Exclusivament les empreses.
02.‐ Resum
L'objecte d'aquests ajuts és el suport a la implantació de sistemes i infraestructures de R + D + i en empreses, de manera que aquestes
puguin desenvolupar les seves pròpies activitats de R + D + i d'una forma estable i continuada, i millorar amb això seva posició
competitiva en el mercat.
Informació a adjuntar:
* Memòria :
‐ Memòria descriptiva
i tècnica.
p
‐ Objectiu i finalitat del projecte
‐ Contingut i abast del projecte
‐ Indicació de les millores que es pretenen aconseguir en l'activitat d'R+D+i
‐ Mitjans necessaris per dur a terme el projecte. Capacitat i experiència dels subcontractistes.
‐ Desenvolupament del projecte: pla de treball amb la definició de les responsabilitats de cada cooperant i la
distribució de recursos aportats pels mateixos.
‐ Memòria econòmica.
‐ Pressupost de costos del projecte per capítols de cost
‐ En els projectes d'implantació de sistemes de gestió de R + D + i omplir tant pel sol∙licitant com per participants
‐ Informació del sol licitant i, si escau, dels participants en el projecte, amb indicació de la seva capacitat i
experiència.
03.‐ Línies d'actuació
1. Implantació
de sistemes de ggestió d'R + D + i a empreses.
p
p
Actuacions encaminades a implantar sistemes de gestió d'R + D + i a empreses. En el projecte hauran de participar una entitat gestora i
un nombre d'empreses no inferior a 5 ni superior a 10. Les entitats gestores actuaran com a representants o apoderats únics de tots els
participants, assumint l'obligació de presentar la sol∙licitud de les ajudes juntament amb tota la documentació requerida, tant de la seva
aportació al projecte com de la de la resta dels participants, davant els òrgans competents . Així mateix, seran les receptores del
pagament de les ajudes, responsabilitzant de la transferència a les empreses participants dels fons que corresponguin.
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2. Creació o millora substancial de departaments de R + D + i en empreses.
Actuacions encaminades a la creació de departaments de R + D + i dins de les empreses, així com a la millora substancial dels
departaments ja existents, de manera que la nova estructura permeti a l'entitat sol licitant realitzar transformacions tecnològiques
d'importància en els productes oferts per ella, millorant amb això la seva posició competitiva en el mercat. No s'inclouen activitats
tendents a mantenir el nivell tecnològic de l'empresa, com pot ser la simple substitució per obsolescència de l'equipament del
departament per un altre més modern que compleixi les mateixes funcions.
Es presentaran sota la forma de projectes individuals, és a dir, realitzats per una sola empresa i, perquè siguin finançables, hauran de
tenir un pressupost mínim total de 90.000 €.
04.‐ Ajuts màxims i tipus
1.‐ Les ajudes corresponents a la implantació de sistemes de gestió d'R + D + i a empreses, es concediran en forma de subvencions a
fons perdut.
2.‐ Les ajudes corresponents a la creació o millora substancial de departaments de R + D + i a empreses es concediran en forma de
p
g
préstecs reemborsables,, sota les condicions següents:
‐ Import màxim: fins el 75% del cost finançable de les actuacions.
‐ Termini màxim d'amortització: quinze anys, dels quals cinc seran de carència.
‐ Tipus d'interès: 0%.

L'import de les ajudes no podrà, en cap cas, superar el màxim total d'ajuda de mínimis, actualment establert en 200.000€ durant un
període de tres exercicis fiscals per a una mateixa empresa, ni individualment, ni com a resultat de l'acumulació amb altres ajuts de
mínims concedides a la mateixa empresa.
El cost de les subcontractacions no podrà superar el 85% del cost total del projecte o actuació en el cas d'implantació de sistemes de
gestió de R + D + i en empreses, o el 50% en el cas de creació o millora substancial de departaments de R + D + i a empreses.

05.‐ Conceptes Subvencionables
Les ajudes previstes es destinaran a cobrir les despeses que estiguin directament relacionats amb el desenvolupament del projecte.
1.‐ Actuacions d'implantació de sistemes de gestió de R + D + i en empreses:
Entitat gestora del projecte:
‐ Despeses de personal propi o contractat dedicat directament al projecte.
‐ Altres despeses generals directament derivades i degudament justificades.
‐ Fins a un 50% dels costos de l'informe
l informe d
d'auditor
auditor amb un límit màxim de 1
1.500
500 euros.
euros
Empreses participants:
‐ Despeses de personal propi o contractat (investigador i/o tècnic) dedicat directament al projecte.
‐ Col elaboracions externes: formació aplicada, assessoria i auditoria realitzades per entitats consultores externes.
‐ Despeses de certificació del sistema de gestió de R + D + i implantat.
‐ Altres despeses generals directament derivades i degudament justificades.
2.‐ Actuacions de creació o millora substancial de departaments de R + D + i en empreses:
Excloent expressament les despeses de construcció i adquisició d'edificis.
‐ Costos d'adquisició d'instrumental i equipament d'alta tecnologia per a la seva incorporació al dep. d'R+D+i.
‐ Costos d'instal∙lació de l'equipament adquirit.
‐ Despeses de personal propi o contractat dedicat directament al projecte.
‐ Assessorament tècnic amb vista a possibilitar l'operació dels equips instal∙lats per personal de l'empresa.
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