Novembre 2013

EMPLEA 2014: PROGRAMA ESTATAL DE PROMOCIÓ AL
TALENT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE
R+D+I.
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 22/11/2013 al 20/01/2014
OBJECTE: Ajudes per a la contractació i formació de tecnòlegs per al desenvolupament
d'activitats de R+D+I en empreses i altres entitats del sector empresarial.
Es contemplen dues modalitats en funció de la titulació del tecnòleg: titulats universitaris i
titulats no universitaris amb formació professional de grau superior o equivalent.
OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTIVITATS QUE ES FINANCEN:
La convocatòria d'ajudes EMPLEA té com a objectiu incentivar tant la creació d'ocupació
de qualitat com el desenvolupament d'activitats de R+D+I en les empreses, així com
aconseguir un col·lectiu de titulats universitaris i no universitaris especialment capacitats
per gestionar aquest tipus d'activitats, proporcionant-los para això la formació adequada.
Es financen dos tipus d'ajudes:
1. Ajudes per a la contractació de personal que realitzi activitats de R+D+I d'àmbit
nacional o internacional dins del Subprograma Estatal d'Incorporació.
2. Ajudes a la formació i especialització dels tecnòlegs contractats en gestió de R+D+I
dins del Subprograma Estatal de Formació.
S'entén per activitat de R+D+I aquella que està relacionada amb la realització, preparació,
impuls, gestió, internacionalització i suport tècnic a la R+D+I incloent, en particular:
a) Projectes de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat
tècnica previs.
b) Projectes d'innovació tecnològica *organizacional així com en productes i/o processos.
c) El desenvolupament i preparació de propostes per a la participació als programes
internacionals de R+D+I, en particular del Programa Marco de R+D+I de la Unió Europea
(Horitzó 2020).
d) Les activitats de gestió de R+D+I incloent les de transferència i valorització del
coneixement.
i) Les activitats de suport tècnic i suport a la R+D+I.
f) Assessorament, gestió i impuls de projectes de recerca i innovació del Programa Marco
de R+D+I de la Unió Europea (Horitzó 2020).
BENEFICIARIS:
a) Beneficiaris de les ajudes a la contractació de tecnòlegs: empreses, centres tecnològics
i de suport a la innovació, fundacions i associacions empresarials. (Entitats constituïdes a
Espanya, amb personalitat jurídica pròpia i que desenvolupin activitats econòmiques).

b) Beneficiaris de les ajudes a la formació associada a la contractació: els tecnòlegs
(Titulats universitaris i no universitaris amb formació professional de grau superior o
equivalent) contractats, per les entitats que resultin beneficiàries de les ajudes a la
contractació.

Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions.
Ajuts i Subvencions
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com

