Sol·licitud d'ajudes per a la preparació de propostes per a la
presentació a convocatòries del Programa marc d'investigació i
innovació 2014-2020 Horitzó 2020 (HORIZONTE-CV)
OBJECTIU:
Es convoca la concessió de subvencions per l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) per a la preparació de propostes per a concórrer a
convocatòries del Programa Marc d'Investigació i Innovació 2014-2020 Horitzó
2020 (HORIZONTE-CV) amb càrrec al pressupost de l'exercici 2017.
DIRIGIT A:
Empreses, tant grans com a pimes, amb 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 sobre el cost de la preparació, elaboració i
presentació de propostes per a concórrer a qualsevol dels programes d'H2020.
La intensitat màxima de l'ajuda serà d'un 75% dels costos esmentats.
La quantia màxima de la subvenció no superarà els 7.500 euros quan el
pressupost del projecte presentat a la convocatòria H2020 es trobe entre els
70.000 euros i els 200.000 euros i per a projectes amb pressupost superior es
limitarà 15.000 euros.

REQUISITS DELS PROJECTES:
Els previstos en la convocatòria i en les bases reguladores, especialment:

- Els projectes hauran d'haver-se iniciat amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
- Els projectes hauran de ser realitzats per empreses amb seu social o
establiment de producció 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, haurà de tenir impacte tangible a la Comunitat Valenciana.
- 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.
- El pressupost total del projecte presentat a la convocatòria H2020, la
preparació de la qual de proposta siga objecte de sol·licitud de recolze en aquest
programa, haurà de ser igual o superior a 70.000 euros. No seran presos en
consideració els projectes el pressupost dels quals siga inferior al citat límit.
- No s'admetran les sol·licituds d'ajuda si l'empresa sol·licitant ha obtingut amb
anterioritat una ajuda de l'IVACE per a preparar una proposta per a H2020 per
al mateix projecte, encara que es presentara a una convocatòria diferent
d'H2020.
- De la mateixa forma no podran rebre ajudes els projectes que hagen obtingut
recolze en la convocatòria d'Ajudes a la Preparació de Propostes Comunitàries
(APC) del CDTI. En el cas d'obtenir l'esmentat suport del CDTI amb
posterioritat a la concessió de l'IVACE, quedarà aquesta sense efecte, excepte
renúncia expressa a la ja concedida pel CDTI.

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_2525.pdf

