Convocatòria MINETAD 2017: Ajudes a
la realització de projectes de recerca
industrial
El MINETAD ha publicat la convocatòria d’ajudes per a la realització de projectes de Tecnologies
de la Informació i les Comunicacions en el marc de l’Acció Estratègica d’Economia i Societat
Digital, AEESD.
Convocatòria:
Extracte en BOE nº 140 de 13 de juny de 2017.
Text complet: Resolució de la Secretaria d'Estat per a la Societat de la Informació i l'Agenda Digital, per la
qual s'efectua la convocatòria 1/2017 per a la concessió d'ajudes per a la realització de projectes en el marc
de l'AEESD.
Bases reguladores: BOE nº 111 de 09 de maig de 2013, (Ordre IET/786/2013 de 07 de maig del MINETUR)
La convocatòria s’estructura a través del següents subprogrames:
a) Subprograma «Impuls Tecnològic», que te com objectiu impulsar tecnologies amb baix nivell de
maduresa i alt potencial de transformació del sector TIC per mitjà de l'execució de projectes d'alt risc
tecnològic.
b) Subprograma «EUREKA», que te com objectiu fomentar la cooperació internacional en el
desenrotllament de tecnologies amb gran valor tecnològic i alt potencial de tracció en el marc de la
iniciativa europea EUREKA.

·

Cadascun d’aquests subprogrames estableix, en els seus respectius Annexos, les característiques
principals dels projectes en relació a la seva tipologia, àmbit temàtic, pressupost i modalitats de
participació.

·

Les ajudes podran sol·licitar-se per a projectes d’execució plurianual, sempre que part del projecte es
realitze en l’any 2017.

·

Les ajudes s'atorgaran en la modalitat mixta de préstec i subvenció. El percentatge de subvenció varia
en funció del tipus de beneficiari i de la puntuació aconseguida en l'avaluació.

·

Característiques dels préstecs: tipus d'interès del 0%, amortització en 5 anys (inclosos 2 de manca), el
seu import podrà completar la subvenció fins al 100% del cost financiable del projecte, sense possibilitat
de subrogació a favor d'entitat financera.

·

Els projectes hauran de realitzar-se en la modalitat individual.

·

Els projectes han de tenir un pressupost mínim de 200.000,00 € i màxim de 10.000.000 €.

·

Els projectes amb pressupost superior a 1.000.000 d'euros, hauran de comptar amb subcontractacions
per un import que ascendisca almenys al 25 per cent del pressupost presentat.
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SUBPROGRAMA IMPULS TECNOLÓGIC

·

Podran rebre ajuda projectes d’investigació industrial i desenvolupament experimental dins
de les Prioritats temàtiques d’Indústries del Futur, Indústria connectada 4.0, Ciberseguretat i Confiança
Digital, Salut i benestar, Agroalimentari, gestió mediambiental i eficiència energètica, Transport i
logística i Continguts digitals.

·

No podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut l'acreditació de la seua pertinença als clúster
TIC de EUREKA.

SUBPROGRAMA EUREKA
CARACTERÍSTIQUES

·

Podran rebre ajudes els projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental que
hagen obtingut l'acreditació de la seua pertinença a algun dels clúster TIC d'EUREKA, PENTA,
EURÍPIDES, ITEA3 i CELTIC-PLUS, i, que s'enquadren dins de les Prioritats temàtiques d’Indústries del
Futur, Indústria connectada 4.0, Ciberseguretat i Confiança Digital, Salut i benestar, Agroalimentari,
gestió mediambiental i eficiència energètica, Transport i logística i Continguts digitals.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
El termini per a la presentació de sol·licituds pels sol·licitants dels projectes individuals està comprés entre
el 14 de juny i l’11 de juliol 2017.

Important:
En ambdues convocatòries, en cap cas podran ser beneficiaries les Universitats. La UV únicament
pot participar baix la modalitat de subcontractació. Per aquesta raó, les sol·licituds no es presentaran
en la Secció d’I+D+I subvencionada.
Per tal de formalitzar al participació de la UV como a entitat subcontractada, cal elaborar un contracte,
revisat per la Secció d’I+D+I contractada, 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 la Secció d’I+D+I contractada.
A fi de disposar d’un exemplar d’aquest conveni revisat i acordat per les parts, es recomana que la Secció
d’I+D+I contractada tinga la informació necessària per a la seua tramitació como a màxim el 3 de juliol.
En tot cas, es recomana que es comunique l’interès en la participació en la convocatòria el més aviat
possible.

Per a més informació contactar amb Rosa Rodríguez rosa.rodriguez@uv.es (96 39 83459).
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