
 

  
 

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

 

 
IVACE: AJUDES A EMPRESES PER A PROJECTES D’R+D I D’INNOVACIÓ 

Convocatòria 2017 
 

 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, 

 

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 8020 de 12 d’abril de 2017 (Resolució de 5 d’abril de 2017 del IVACE)  
- DOCV nº 8020 de 12 d’abril de 2017 (Extracte de la Resolució de 5 d’abril de 2017 del IVACE)  

 

ACTIVITAT QUE FINANÇA: 

A. Programa d'I+D de PIME: Desenrotllament de projectes d'investigació industrial o desenvolupament 
experimental realitzats per PIME. 

B. Programa d'I+D en cooperació: Realització de projectes d'investigació industrial o desenvolupament experimental 
en cooperació entre diverses empreses. 

C. Programa d'Innovació de PIME: Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat de 
les empreses. Projectes d'Innovació en el desenvolupament de nous productes, implantació de sistemes de 
gestió o control de producció, o solucions de connectivitat dirigides a la fabricació avançada 4.0, que tinguen 
resultats tangibles al final del termini d'execució del projecte. 

 

TIPUS D’AJUDA: 

Concessió d’una subvenció a fons perdut sobre el cost considerat com subvencionable del projecte. 

 

BENEFICIARIS 

Empreses que tinguen la seu social o establiment de producció a la Comunitat Valenciana. Queden excloses les 
comunitats de béns i les societats civils, així com les associacions, les fundacions, les administracions públiques i, en 
general, les entitats sense ànim de lucre. 

La UNIVERSITAT només pot anar-hi com SUBCONTRATACTADA per les empreses beneficiàries. 

 

http://www.otriuv.es/valenciano
http://www.uv.es/
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/29/pdf/2016_9507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/29/pdf/2016_9507.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/12/pdf/2017_3164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/12/pdf/2017_3175.pdf
http://www.otriuv.es/valenciano�
http://www.uv.es/�


 

DESPESES SUBVENCIONABLES: 

En tots els programes subvencionen a les empreses la contractació de servicis externs amb centres d’investigació (ací 
s’inclou la subcontratactació a la universitat). En el cas del “Programa d'Innovació de PIME”, hauran de contemplar 
la subcontractació amb centres d’investigació, d’almenys un percentatge del cost subvencionable total del projecte 
(entre el 15 i el 25% segons la modalitat). 

 

IMPRESOS DE SOL·LICITUD 

Models normalitzats i orientacions a www.ivace.es 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de maig de 2017 a les 24 hores. 

A. Programa d'I+D de PIME: 30 de maig de 2017 a les 24 hores. 

B. Programa d'I+D en cooperació: 30 de maig de 2017 a les 24 hores. 

C. Programa d'Innovació de PIME: 25 de maig 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 18 de maig de 2017. 

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 UVEG 
Servei d’Investigació UVEG 
Fons x Recerca 
 

________________________________________________ 

BUTLLETÍ D'ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES DE R+D+I és un producte d'informació editat per 
l'OTRI de la Universitat de València, a fi de facilitar la participació dels grups de recerca en les 
convocatòries públiques de R+D+I (Subscripció a les llistes de distribució d’informació otri). 

 

http://www.ivace.es/
http://www.uv.es/otri
http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/presentacio-novetats-1285907247476.html
http://www.uv.es/uvweb/servei-investigacio/ca/financament/presentacio-novetats-1285907247476.html
http://www.fonsxrecerca.com/
http://www.uv.es/otri
http://www.otriuv.es/valenciano/subscripcion/

