CONVOCATÒRIA PIDCOP-CV - I+D EN COOPERACIÓ

OBJECTIU:
Realització de projectes d'investigació industrial
experimental en cooperació entre diverses empreses.

o

desenvolupament

DIRIGIT A:
PIME i grans empreses amb seu social o establiment de producció situat a la
Comunitat Valenciana en el moment de la presentació de la justificació, que
tinguen almenys quatre 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.

TIPUS D'AJUDA:
Subvenció a fons perdut calculada en percentatge sobre els costos
subvencionables amb intensitat variable en funció de la grandària d'empresa:
• Xicoteta empresa: fins al 45%
• Mitjana empresa: fins al 35%
• Gran empresa: fins al 25%

REQUISITS DELS PROJECTES:
Els projectes s'hauran d'iniciar amb posterioritat a la data de presentació de la
sol·licitud de l'ajuda, de manera que la convocatòria d'ajudes produixca un
efecte incentivador per a l'execució dels projectes.

1.
Els resultats dels projectes hauran de tenir impacte tangible en la
Comunitat Valenciana.
2.
Els projectes hauran de desenvolupar coneixement per tal d'incrementar la
competitivitat, la diferenciació dels productes o serveis als mercats i la
generació d'ocupació de qualitat.
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.
4.

Només podrà presentar un projecte per empresa sol·licitant.

5.
Pressupost subvencionable del projecte major de 80.000 euros i menor de
500.000 euros
6.
El projecte significarà un nou desenvolupament per a l'empresa
sol·licitant i, per tant no realitzat amb anterioritat, en tot o en part, per aquesta ni
tampoc per cap altra empresa vinculada o contractada per a la realització del
projecte.
7.
Serà condició imprescindible per a percebre l'ajuda mantenir els requisits
que per a la validesa del consorci s'exigeixen en l'apartat Empreses
Beneficiàries de l'annex de la convocatòria corresponent a aquest programa.

TERMINIS:
Des del 18/04/2017 fins al 30/05/2017 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

