CONVOCATÒRIA INNOVA-CV – INNOVACIÓ DE PIME

OBJECTIU:
Realització de projectes innovadors que redunden en una major competitivitat
de les empreses i que tinguen resultats tangibles al final del termini d'execució
del projecte.
DIRIGIT A:
Podran acollir-se a aquestes ajudes les PIME amb seu social o establiment de
producció situat a la Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la
justificació. En les tres primeres actuacions seran empreses industrials
manufactureres que hauran d'estar enquadrades en la secció C-Divisions 10 a 33
de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada
per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).
En INNOVATeiC-CV les beneficiàries seran pimes quedant excloses les que
desenvolupen activitats enquadrades en els epígrafs K i L de la Classificació
Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE 2009), aprovada per Reial decret
475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril de 2007).
En les tres primeres actuacions les empreses hauran de comptar almenys amb
dues persones consignades en el rebut de liquidació de cotitzacions (TC1)
corresponent al segon mes anterior a la sol·licitud, sent computables a aquests
efectes el personal treballador cooperativista en el cas de les sol·licituds
presentades per cooperatives. En l'actuació INNOVATeiC-CV hauran de
comptar almenys amb un treballador o treballadora.

TIPUS D'AJUDA:

Subvenció que podrà suposar fins al 25% de l'import dels costos
subvencionables. Per als projectes el pressupost subvencionable dels quals
supere els 175.000 euros es limitarà a aquesta quantitat l'import considerat com
a base per a calcular la subvenció. En l'actuació INNOVAi4.0 aquest import es
fixa en 250.000 euros.

REQUISITS DELS PROJECTES:
• Els projectes hauran d'iniciar-se amb posterioritat a l'1 de gener de 2017.
• Els resultats dels projectes hauran 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.
• Només podrà presentar-se un projecte per empresa sol·licitant i actuació.
• Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros per a les
actuacions INNOVAProD i INNOVATeiC. Aquest límit serà de 12.000 euros en
l'actuació INNOVAProC i de 30.000 euros en INNOVAi4.0

TERMINIS:
Des del 18/04/2017 fins al 25/05/2017 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/2017/04/12/pdf/2017_3164.pdf

