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Special transition flat rate 60% 

 
La Comissió Europea decideix mantenir la taxa fixa del 60% (transitional flat rate) 
 
D’acord amb l’article 32(5) de les Normes de participació del 7è programa marc d’R+D 
europeu, la Comissió va adoptar el 15 de juny de 2009 la decisió de revisar la taxa fixa 
transitòria dels costos indirectes del 7PM del 60%. 
 
La Comissió ha decidit mantenir la taxa fixa per als costos indirectes al 60% per a les 
subvencions concedides a organismes sense finalitat de lucre, centres educatius d’educació 
secundària i universitària, organismes de recerca i pimes, aplicables a les convocatòries que 
tanquen el termini de presentació de propostes després del 31 de desembre de 2009, tal 
com s’indica en l’article 32(5) del Reglament (EC) número 1906/2006 i l’article 31(5) del 
Reglament (Euratom) número 1908/2006. 
 
Aquesta informació està disponible en el web Cordis 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
 
En l’annex II del model d’acord de subvenció (article II.15.2 c), la nota al peu 7 queda 
esborrada d’acord amb la decisió esmentada abans. La versió actualitzada de l’annex II es 
publicarà al més prompte possible en el web Cordis. 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
********* 
La Comisión Europea decide mantener la tasa fija del 60% (transitional flat rate) 
 
De acuerdo con el artículo 32(5) de las Normas de Participación del 7º Programa Marco de 
I+D europeo, la Comisión adoptó el 15 de junio de 2009 la decisión de revisar la tasa fija 
transitoria de los costes indirectos del 7PM del 60%. 
 
La Comisión ha decidido mantener la tasa fija para los costes indirectos al 60% para las 
subvenciones concedidas a organismos sin ánimo de lucro, centros educativos de educación 
secundaria y universitaria, organismos de investigación y pymes, aplicables a las 
convocatorias que cierran el plazo de presentación de propuestas después del 31 de 
diciembre de 2009, tal y como se indica en el artículo 32(5) del Reglamento (EC) número 
1906/2006 y el artículo 31(5) del Reglamento (Euratom) número 1908/2006. 
 
Esta información está disponible en la web Cordis 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
 
En el anexo II del modelo de acuerdo de subvención (artículo II.15.2 c), la nota al pie 7 
queda borrada de acuerdo con la decisión mencionada. La versión actualizada del anexo II se 
publicará lo más pronto posible en la web Cordis. 
 
Más información: Angeles Sanchis, ext. 51276 
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