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

AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EN EL MARC DE L’ACCIÓ ESTRATÈGICA D’ECONOMÍA I
SOCIETAT DIGITAL, AEESD
PLÀ DE RECERCA CIENTÍFICA I TÈCNICA I D’INNOVACIÓ 2013-2016. Convocatòria 2/2014

Convocatòria d’Ajuts: BOE nº 170 de 14 de juliol de 2014, (Resolució de 09 de juliol de 2014 de la Secretaria
d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació)
Bases reguladores: BOE nº 111 de 09 de maig de 2013, (Ordre IET/786/2013 de 07 de maig del MINETUR)

El MINETUR ha publicat la convocatòria 2/2014 d’ajudes per a la realització de projectes en el marc de l’Acció
Estratègica d’Economia i Societat Digital, AEESD.

ACTIVITAT QUE FINANÇA:
Les empreses poden obtindre subvencions per dur a terme:
- Projectes de Desenvolupament Experimental que no hagen obtingut ajudes en altres convocatòries.
- Projectes de Desenvolupament Experimental i Recerca Industrial que hagen obtingut l'acreditació de la seua
pertinença a algun dels següents clústers TIC d'EUREKA: CATRENE, CELTIC, ITEA2 i EURÍPIDES.
Tots dos desenvolupats de manera individual o en cooperació amb altres empreses.

TIPUS D’AJUDA:
Les empreses participants poden obtindre finançament mitjançant una combinació de subvenció i préstec.

BENEFICIARIS
- Empreses
- Agrupacions o associacions empresarials
La UNIVERSITAT només pot anar-hi com SUBCONTRATACTADA per les empreses beneficiàries.

DESPESES SUBVENCIONABLES PER A LES EMPRESES:
a) Despeses de personal.
b) Costos d’instrumental i material inventariable durant el període en que s’utilitze per al projecte de
recerca.
c) Costos de subcontractació, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts
externes a preus de mercat. La UV pot participar en aquesta convocatòria com subcontractada i per aquest
concepte l’empresa pot obtindré finançament.
d) Despeses generals suplementàries.
e) Altres despeses de funcionament, incloent-hi costos de material, subministraments i altres productes
similars necessaris per realitzar l’activitat.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de sol·licituds pels sol·licitants dels projectes individuals i pel representant de
l'agrupació dels projectes en cooperació, està comprés entre el 15 i el 23 de juliol de 2014
Les entitats participants en els projectes en cooperació disposaran fins el 29 de juliol per a presentar la
documentació.

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 el més aviat possible abans del termini de presentació de sol·licituds.
En tot cas, es recomana que es comunique l’interès 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).

