BUTLLETÍ D’ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES D’ R+D+I

CONVOCATÒRIA IVACE. AJUDES PER A PROJECTES DE CREACIÓ
D’EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA (CREA-TEC-CV)
Convocatòria 2016

Bases reguladores: DOCV nº 7927 de 29 de novembre de 2016 (Ordre 27/2016 de 25 de novembre de la Conselleria
d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball)
Convocatòria d’Ajuts: DOCV nº 7946 de 29 de desembre de 2016 (Resolució de 19 de desembre de 2016 de l’IVACE)
ACTIVITAT QUE FINANÇA:
Desenvolupament de projectes d’R+D+I de l’empresa sol·licitant i també les inversions immaterials o en béns d’equip
relacionats amb projectes d’aqueixa naturalesa.
TIPUS D’AJUDA:
Concessió d’una una subvenció a fons perdut fins al 50% dels costos subvencionables.
BENEFICIARIS
Xicotetes empreses innovadores i de base tecnològica amb seu social o establiment de producció ubicat a la
Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació dels projectes aprovats, amb menys de 5
anys d’antiguitat.
La UNIVERSITAT només pot anar-hi com SUBCONTRATACTADA per les empreses beneficiàries.
DESPESES SUBVENCIONABLES:
a) Recursos humans: personal investigador i personal tècnic o auxiliar empleats en centres de treball de la
Comunitat Valenciana i durant el temps en què estiguen dedicats a activitats d’I+D del projecte.
b) Inversions Materials: Béns d’equip en centres de treball de la Comunitat Valenciana necessaris per a l’execució
dels projectes d’I+D de l’empresa.
c) Inversions inmaterials: Adquisició de drets de patents i llicències, know-how o coneixements tècnics no
patentats.
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d) Serveis externs:
· Contractació de servicis d’I+D. Contractació amb centres o organismes d’investigació: costos d’investigació i
de consultoria o servicis equivalents destinats a l’activitat d’investigació. (ací s’inclou al subcontratactació a la
universitat).
· Contractació de servicis d’innovació. Altres servicis de suport a la innovació vinculats al projecte empresarial.
IMPRESOS DE SOL·LICITUD
Models normalitzats i orientacions a l’IVACE.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Des del 12 de gener fins al 28 de febrer de 2017 a les 24 hores.

Important:
Per tal de formalitzar al participació de la UV como a entitat subcontractada, cal elaborar un contracte, revisat per
l’OTRI, en què s’han d’establir els drets i les obligacions de cada participant. Atès que es tracta de convocatòries
finançades amb fons públics, prèviament a l’adquisició de qualsevol tipus de compromís amb les empreses
participants, especialment en allò que fa als drets sobre els resultats del projecte, cal consultar amb l'OTRI.
A fi de disposar d’un exemplar d’aquest conveni revisat i acordat per les parts, l’OTRI ha de tenir la informació
necessària per a la seua tramitació como a màxim el 20 de febrer.
En tot cas, es recomana que es comunique l’interés en la participació en la convocatòria el més aviat possible.

Més informació en otri@uv.es
Consulta d’altres convocatòries:
OTRI UV
Servei d’Investigació UV
Fons x Recerca
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