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

 

 

 

 
 

El CDTI ha fet pública la convocatòria del Programa Estratègic de Consorcis de Recerca Empresarial 
Nacional (CIEN), destinat al finançament de grans projectes de recerca industrial i de desenvolupament 
experimental en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional, desenvolupats en 
col·laboració efectiva per agrupacions empresarials amb la participació d'organismes d'investigació baix la 
modalitat de subcontractació. 

 
 

Característiques dels projectes: 

Els projectes subvencionables han de tindre un pressupost mínim de 7 milions d'euros i màxim de 20 
milions d’euros i la seua duració ha d’estar compresa entre 36 i 48 mesos. 

La Universitat de València només pot participar com a subcontratada per algú dels beneficiaris. 
 
 

Beneficiaris: 

Agrupacions empresarials constituïdes com mínim per tres empreses i un màxim de huit, dos de les quals 
han de ser autònomes entre si i almenys una d'elles ha de ser pime. 

Es valorarà favorablement la creació de consorcis equilibrats, que compten amb una grandària adequada 
per a garantir una gestió eficaç. 

 
 

 

 

Despeses subvencionables: 

Les empreses de l’agrupació podran obtindre subvenció per: 

a) Despeses de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar) 

b) Despeses d’instrumental i material utilitzats exclusiva i permanentment per al projecte. 

 

A més, és  necessària  la  participació  rellevant  d’organismes  de  recerca  (Universitats,  entre  altres 
organismes), participació formalitzada, en tot cas, baix la modalitat de subcontractació per part d’una o 
varies de les empreses integrants de l’agrupació. La participació dels organismes de recerca haurà de ser 
significativa, amb una participació mínima del 15% del total del pressupost. 
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c) Despeses de recerca contractual (les activitats de R+D subcontractades amb centres públics 
representaran mínimament el 15% del pressupost total). 

d) Despeses generals suplementaris directament derivats de l’activitat d’investigació. 

e) Altres despeses de funcionament. 
 
 

Finançament 

El pressupost total del programa per 2016 ascendeix a 100 milions d'euros a repartir entre préstecs o 
subvencions a fons perdut per les entitats beneficiàries. L'ajuda a cada beneficiari serà incompatible amb 
qualsevol altra subvenció o ajuda. 

 
 

Presentació de sol·licituds i termini: 

Podran presentar-se sol·licituds fins al 22 de juliol, a les 12 hores del migdia, hora peninsular. 

Les entitats beneficiàries podran trobar les sol·licituds, impresos i formularis a la pàgina web del CDTI 
(http://www.cdti.es/) a l’enllaç https://sede.cdti.gob.es. 

Atès que la universitat únicament pot participar com a subcontractista, les sol·licituds no es presentaran 
en l'OTRI. 

 
 

 

 
 
 

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). 

Important: contactar amb l'OTRI per a l'elaboració de l’acord de subcontractació amb la Universitat de 
València; es proporcionarà un model de contracte de subcontractació aplicable a esta convocatòria. En tot 
cas, es recomana que es comunique l’interès en la subcontractació de la Universitat el més aviat possible. 
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https://sede.cdti.gob.es/
mailto:otri@uv.es
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