Agrupacions de Tecnologies Emergents FEDER 2014-2020
Objecte de la convocatòria:
L’objecte de la convocatòria és la realització de projectes de valorització i transferència de resultats del coneixement
frontera o de la recerca en general, per accelerar la introducció al mercat de nous productes o processos disruptius
o bé generar un benefici social significatiu.
Característiques:
- Els projectes han d’apropar-se, en la mesura que sigui possible, a l’aplicació real de la tecnologia. Sigui quin
sigui l’estat de maduració de la tecnologia de
cadascun dels projectes, es condició que a la seva finalització
s’hagi avançat pel que fa a la maduració de la tecnologia respecte a l’inici.
- Poden optar a aquests ajuts les agrupacions dels àmbits següents: cervell humà, dades massives en ciències
de la vida, energia de fusió, grafè, indústria 4.0,
internet de les coses, manufactures additives (3D), tecnologia
de processadors de baix consum i tecnologies quàntiques.
- Només es finançarà una proposta de cadascun dels àmbits esmentats.
- La durada dels projectes és de fins a tres anys. Es podrà demanar una pròrroga de fins a 18 mesos sempre
que no impliqui un termini posterior al 2023.
- Podran formar part de les agrupacions les entitats públiques i sense ànim de lucre R+D+i.
- L’agrupació haurà de tenir un mínim de 5 membres. Una de les entitats, serà la coordinadora de l’agrupació.
- Dins l’agrupació hi hauran diferents projectes, cadascun amb una entitat líder.
- FEDER només cofinançarà el 50% de l’agrupació. El 50% restant, anirà a càrrec de l’agrupació.
Documentació:
La sol·licitud es farà a través de la plataforma SIFECAT1420.
La sol·licitud inclourà: una memòria de l’agrupació, el calendari previst, el pressupost desglossat i un quadre
d’indicadors que permeten el seguiment de la proposta.
Calendari de sol·licitud:
Data límit per a fer la mostra d’interès:15/10/2018. (enviar un correu a ajuts@vhir.org )
Data límit per a presentar la proposta: 31/10/2018.
Nota: Per a informació i suport relacionat amb la preparació de la proposta contacteu amb innovacio@vhir.org, per a
informació i suport en la gestió de la convocatòria contacteu amb ajuts@vhir.org
Termini oficial de la convocatòria: 05/11/2018
Més informació: Agrupació de Tecnologies Emergents
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