Ajuts a projectes de recerca aplicada col·laborativa - resolució definitiva
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicat, a la seva pàgina web, la resolució definitiva de la convocatòria
d'ajuts a projectes de recerca col·laborativa.
Més informació:
Recerca col·laborativa
..................................................................
El Ministerio de Ciencia e Innovación ha publicat, a la seva pàgina web, la resolució provisional de la convocatòria
d'ajuts a projectes de recerca col·laborativa.
Més informació:
Resolució recerca aplicada
..................................................................
AL BOE núm. 79 de 01.04.2009 es publica la resolució de 17 de febrer de 2009, de la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación, per la qual es publica la convocatòria d’ajuts del Programa Nacional de Projectes de
Recerca Aplicada, en el marc del Pla Nacional d’R+D+I 2008-2011.
Subprograma de Recerca Aplicada Col·laborativa
Objecte: Enfortir la transferència dels resultats de la recerca desenvolupada en els organismes d’investigació i les
empreses. Amb aquesta convocatòria es pretén afavorir que els organismes de recerca liderin projectes en
cooperació amb empreses i la transferència de resultats, amb participació activa i equilibrada dels diferents elements
del sistema ciència-tecnologia-empresa. Aquesta modalitat de cooperació preveu la participació, al menys, d’un
centre de recerca d’R+D+i o un centre privat de recerca i desenvolupament universitari en cooperació amb un centre
tecnològic o una empresa o una agrupació o associació empresarial. La participació mínima exigida a cada
participant serà no inferior al 20% del pressupost total del projecte
Beneficiaris:
a)Centres públics d’R+D+i
b)Centres privats de recerca i desenvolupament universitaris
c)Centres privats de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre no universitaris
d)Centres tecnològics
e)Altres entitats privades sense ànim de lucre
f)Empreses
g)Altres entitats de dret públic
h)Agrupacions o associacions empresarials
Dotació: mínim 60.000 € per subvenció i 175.000 € per préstec

Durada: màxim 3 anys
Termini de presentació de sol·licituds a l’Institut: 28 d’abril del 2009
A l'Institut de Recerca posem a la vostra disposició les bases de la convocatòria. Podeu trobar tota la informació
relativa a la convocatòria clicant el següent enllaç:
Projectes de Recerca Aplicada Col·laborativa
..................................................................

