NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2012
Nuclis transnacionals Catalunya-Israel

AJUTS A LA INNOVACIÓ
AJUT PENDENT DE PUBLICACIÓ AL DOGC. INFORMACIÓ PROVISIONAL.

OBJECTIU
Ajuts en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica transnacionals destinats a incentivar la realització de projectes de
recerca i desenvolupament experimental a la convocatòria del programa bilateral entre Catalunya i Israel.

BENEFICIARIS
Empreses catalanes amb establiment operatiu a Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES
Nuclis Transnacionals: projectes d’R+D industrials Catalunya-Israel.
Actuacions d’R+D industrial amb cooperació amb Israel en tots els àmbits tecnològics i adreçades al
desenvolupament d’un nou producte, procés, aplicació o un servei de base tecnològica innovador.
Tipologia d’actuacions
Els projectes han de tenir alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució
equitativa de les dues regions (en quan a activitats d’R+D, pressupost i compromís de les empreses en la seva
explotació).
Es valorarà la incorporació en els consorcis d’empreses que s’iniciïn en actuacions d’R+D cooperatives.
Es valorarà la participació d'agents TECNIO i CERCA i la incorporació de Doctors a l'empresa vinculats al projecte
d’R+D.
Actuacions d’R+D del projecte fetes a Catalunya (part catalana).
Cal complir la normativa internacional* corresponent.
Característiques i estructura del sol·licitant
Consorci mínim de 2 empreses independents (1 catalana + 1 israeliana).
Pressupost mínim de la part catalana de 150.000€.
Despeses subvencionables
•

Despeses de personal propi.

•

Col·laboracions externes.

•

Adquisició d’equipaments i instrumental (Es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte).

•

En el cas de les PIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.

•

Altres despeses directament vinculades a l'activitat de R+D, incloses despeses de viatges i allotjament vinculades
a desplaçaments internacionals.

•

Despeses de gestió del projecte, amb un màxim de 30.000€ per a l’empresa líder i de 18.000€ per empresa
participant.

•

Despeses de difusió resultats del projecte, amb un màxim de 30.000€ per projecte (reglament de minimis).

•

Despeses d’auditoria compte justificatiu (reglament de minimis).

Criteris de valoració de les sol·licituds
•

Qualitat científica i tecnològica del projecte.

•

Estructura de gestió i de l’agrupació d’empreses.

•

Impacte dels resultats en el mercat, amb visió internacional i d’impacte a Catalunya.
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Intensitat ajut
Les intensitats màximes per a tots els projectes podran arribar fins:
Projecte de Recerca

Projecte de
Desenvolupament

Gran empresa

50 %

25 %

Mitjana empresa

60 %

35 %

Petita empresa

70 %

45 %

Tipus d’empresa

Cooperació o
participació OPIs
15 % addicional
amb un màxim del
80% global

L’ajut màxim per la part catalana del projecte serà: 250.000€.

OBSERVACIONS
Aquesta línia d’ajuts serà compatible amb la línia de d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes
d’innovació, internacionalització i industrialització (crèdit i+i) d’ACC1Ó, oberta fins el 15/10/2012.
Finançament complementari fins el 80% del pressupost del projecte i aportació del 50% de garanties per part d’ACC1Ó.
Els projectes s’hauran de dur a terme en el període de 2 anys des de la data de sol·licitud.
Més informació sobre la convocatòria:
Consulteu el document *Catalonia-Israel 1st Call for Proposals for Joint R&D Projects.

TERMINI
Fase 1*.Termini de presentació de les pre-propostes: 5 de març al 16 d’abril de 2012.
Fase 2. Termini de sol·licitud de l’ajut d’ACC1Ó per a projectes aprovats en la fase 1: 15 de maig al14 de juny de 2012.
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