
  

 

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

 

 
AJUDES PER AL SUPORT A AGRUPACIONS EMPRESARIALS INNOVADORES, AEI, A FI DE MILLORAR LA 

COMPETITIVITAT DE LES XICOTETES I MITJANES EMPRESES 

Convocatòria 2014 

MINISTERI D’INDUSTRIA, ENERGIA I TURISME 
 

 

Convocatòria d’Ajuts: BOE núm. 214 de 3 de setembre de 2014 (Ordre IET/1568/2014 de 27 d’agost de 2014) 

Bases reguladores: BOE núm. 191 de 7 d’agost de 2014 (Ordre IET/1492/2014 d’1 d’agost de 2014) 

 

Característiques dels ajuts: 

Els ajuts tenen com a finalitat promoure l'excel·lència de les agrupacions empresarials innovadores, AEI, i 
concentrar les ajudes en projectes d'innovació, fomentant la cooperació entre empreses i facilitant la seua 
participació en programes d'innovació i internacionalització d'altres organismes nacionals i europeus. 

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

 

Beneficiaris: 

Entitats inscrites en el Registre d’AEI del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme 

 

Despeses subvencionables: 

Les empreses de l’agrupació podran obtindre subvenció, entre altres despeses, per a Col·laboracions externes 
per servicis de consultoria i assistència, necessaris per a l'execució de l'actuació prevista. 

El cost de les col·laboracions externes no podrà superar el 80% del cost total de l'actuació. 

En la sol·licitud s'haurà d'incloure informació relativa als col·laboradors externs que participaran en l'execució 
de l'actuació: 

- Nom o raó social, referències, experiències i capacitats. 

- Qualsevol altra informació rellevant per a avaluar la seua participació 

Important: contactar amb l'OTRI per a l'elaboració de l’acord de subcontractació amb la Universitat de 
València. En tot cas, es recomana que es comunique l’interés en la subcontractació de la Universitat el més 
aviat posible. 

http://www.otriuv.es/valenciano
http://www.uv.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/03/pdfs/BOE-A-2014-9059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/05/pdfs/BOE-A-2011-11580.pdf


 

Termini de presentació de sol·licituds: 

Del 4 al 15 de setembre de 20141, a les 24:00 hores, hora peninsular. 

 

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://otriuv.es/colaboracion/convocatorias/buscador/
http://www.uv.es/=serinves/v/anun/index.shtml
http://www.fonsxrecerca.com/
http://www.otriuv.es/
http://otriuv.es/subscripcion-a-las-listas-de-distribucion/

