Sol·licitud d'ajudes per a Certificació d'R+D+i (CERTIFICA-CV)
OBJECTIU:
Es convoca la concessió de subvencions per l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) vinculades a projectes de Certificació d'R+D+i
(CERTIFICA-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.
DIRIGIT A:
PIME que tinguen la seua seu social o establiment de producció situat a la
Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació i que
complisquen els requisits previstos en la convocatòria i en les bases
reguladores.

CARACTERÍSTIQUES DE L'AJUDA:
L'ajuda consistirà en una subvenció del cost de la certificació realitzada per
empresa o entitat acreditada per *ENAC, amb les següents limitacions en
funció del tipus de certificat:
• Actuacions 1 i 2. Subvenció a fons perdut de fins a un 60% del cost del
certificat, amb un màxim de 3.000 €.
• Per a l'actuació 3. Subvenció a fons perdut de fins a un 75% del cost del
certificat, amb un màxim d'1.000 €

REQUISITS DELS PROJECTES:
Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:
1. Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de
2017.

2. Els projectes hauran de ser realitzats per pime amb seu o establiment
productiu situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la
justificació, i l'actuació de R+D+i que com a conseqüència del projecte es
facilite, és a dir, el projecte de R+D+i objecte de certificació, haurà de tenir
impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
3. Els costos associats al projecte no podran rebre simultàniament ajudes en el
marc d'aquesta convocatòria i d'altres procedents d'aquesta o una altra
administració o ens públic.

TERMINIS:
Termini de presentació de sol·licituds: Des de 6/04/2017 fins a 16/5/2017 a les 24
h.
MÉS INFORMACIÓ:

Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Vall d´Uixó
Av. Jaime I, Nº 34. 12600. La Vall d´Uixó
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/28/pdf/2017_2526.pdf

