Teixit empresarial. Ajudes directes.

6.6 Subvencions a projectes de R+D i d’Inversió

Sinopsi ajuda

Subvencions a projectes de R + D i d'Inversió per fer front a
l'emergència sanitària declarada per la malaltia COVID-19.
Els ajuts a projectes de R + D finançaran la recerca relacionada
amb la COVID-19, incloent la investigació sobre vacunes,
medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips
hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de protecció,
així com les innovacions de processos pertinents amb vista a
una
producció eficient dels productes necessaris.
Els ajuts a projectes d'inversió han de facilitar la fabricació de
productes relacionats amb l'COVID-19.
Centre pel desenvolupament tecnològic (CDTI) – Ministeri de
Ciència i Innovació
Projectes de R + D:

Òrgan gestor
Beneficiari





Quantia
Requisits

Empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica
pròpia i domicili fiscal a Espanya.
Centres Tecnològics i / o Centres de Suport a la Innovació
inscrits en el registre de centres creat pel Reial Decret
2093/2008, de 19 de desembre.
Projectes d'inversió:
Empreses vàlidament constituïdes, amb personalitat jurídica
pròpia i domicili fiscal a Espanya.
Pressupost de la convocatòria 12.000.000 euros.
Característiques de l’ajuda:
-

Només es concedirà una ajuda per beneficiari.

-

La intensitat màxima de les ajudes serà del 80%
pressupost elegible. La quantia individualitzada de
les ajudes es determinarà en funció del cost
finançable real del projecte, de les característiques
dels beneficiaris i de les disponibilitats
pressupostàries.

-

La totalitat de l'ajuda a cada beneficiari s'efectuarà

en un únic pagament en ocasió de la resolució de
concessió.
-

El CDTI verificarà el compliment de l'actuació
objecte de la subvenció i emetrà el corresponent
certificat acreditatiu.

Característiques dels projectes:
Els projectes s'han d'adequar a la situació d'emergència sanitària
i, per tant, han de permetre una implementació i posada en
marxa a curt termini amb resultats concrets, primerencs i
oportuns a la situació actual.
Projectes de R + D:
Projectes de R + D individuals
Activitats de recerca industrial i / o desenvolupament
experimental relacionades amb la COVID-19, incloent la
investigació sobre vacunes, medicaments i tractaments,
productes sanitaris i equips hospitalaris i metges, desinfectants i
roba i equips de protecció, així com les innovacions de
processos pertinents amb vista a una producció eficient dels
productes necessaris.
Inici en 2020 i finalització, com a màxim, el 31 d'octubre de 2021.
Projectes d'Inversió:
Projectes d'inversió individuals
Inversions per a la fabricació de productes relacionats amb la
COVID-19. S'inclouen en aquest concepte els medicaments
(incloses vacunes) i els tractaments, els seus productes
intermedis, els ingredients farmacèutics actius i les matèries
primeres; els productes sanitaris, els equips hospitalaris i
metges (inclosos els respiradors, la roba i l'equip de protecció, i
les eines de diagnòstic) i les matèries primeres necessàries per a
la seva producció; i les eines de recollida / tractament de dades.
Hauran implicar una millora en el procés de producció habitual
de beneficiari o un increment de la seva capacitat de producció.
Durada màxima de sis mesos, a comptar de la data de concessió
de l'ajut. Inici en 2020 i finalització, com a màxim, el 31 d'octubre
de 2020.
Despeses subvencionables:
Projectes de R+D:
- Costos de personal dedicat al projecte.
- Costos de materials, fungibles, subministraments i
productes similars.

-

Documentació

Costos d'investigació contractual, coneixements
tècnics i patents adquirides a preu de mercat.
- Consultoria i serveis equivalents.
- Costos relacionats amb l'obtenció, validació i
defensa de patents, avaluacions de la conformitat
o
autoritzacions
necessàries
per
a
la
comercialització.
Projectes d’inversió:
- Costos de personal dedicat a el projecte.
- Costos de materials, subministraments i productes
similars.
- Costos d'adquisició d'actius fixos materials i
immaterials.
- Costos de contractacions externes necessàries per
a la inversió.
- Memòria tècnica de el projecte, amb una
descripció clara dels objectius i activitats del
projecte, i el contingut mínim reflectit en l'Annex II
per als projectes de R + D i en l'annex III, de les
bases de la convocatòria, per als projectes
d'inversió.
- Declaracions responsables:
 Declaració responsable respecte a la no
concurrència d'ajudes o subvencions
obtingudes, amb caràcter previ a la
sol·licitud, per a la mateixa finalitat,
procedents de qualssevol administracions
o ens públics o privats, nacionals o
internacionals.
 Declaració responsable de no trobar-se
l'entitat en cap dels supòsits recollits en
l'article 13.2 de la Llei general de
subvencions.
 Declaració
responsable de no ser
considerada com empresa en crisi.
 Declaració responsable de compliment
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i d’obligacions per reintegrament de
subvencions.
 Declaració responsable relativa a la no
subcontractació
d'activitats
subvencionables amb entitats vinculades al
sol·licitant.

Més informació
web oficial

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2
Bases convocatòria:
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/COVID19/35630_858520201077.pdf

Sol·licitud

Termini: a partir de l’11 de maig, a les 12:00 hores del migdia i
finalitzarà el 15 de desembre de 2020 o fins a l'esgotament dels
fons assignats.
Les empreses que vulguin presentar una proposta al CDTI per
sol·licitar ajuda financera, ho hauran de fer a través de la seu
electrònica del CDTI , on es permetrà al sol·licitant tramitar la
documentació per via telemàtica i consultar, un cop presentada,
la situació en què es troba el projecte.
https://sede.cdti.gob.es/AreaPrivada/Expedientes/accesosistema
.aspx
Per accedir a l'aplicació de Gestió d'Ajuts - Àrea Privada de la seu
electrònica cal introduir el NIF de l'empresa i la contrasenya
facilitada per CDTI. Si l'empresa encara no ha estat registrada a
l'aplicació haurà d'introduir les seves dades a la pàgina de
registre i posteriorment rebrà un correu electrònic amb la
contrasenya.

Suport

Correu electrònic: convocatoria_covid@cdti.es
Formulari de contacte:
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=917&MN=2&TR=A&IDR=13&IDP=9
09&IDS=1&r=1920*1080

