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Hugo Cerdà Domingo <hcerda@uji.es>

FLAIX I + D - 909 (Convocatòria Plataformes Tecnològiques 2018) 
1 missatge

Hugo Cerdà Domingo <hcerda@uji.es> 18 de desembre de 2018 a les 14:50
Per a: flaix <flaix@uji.es>

Us comuniquem s'ha fet pública la resolució de 10 de desembre de 2018, de la Presidència de l'Agència Estatal
d'Investigació per la qual s'aprova la convocatòria de tramitació anticipada per a l'any 2018 per a la concessió
d'ajudes corresponents a la convocatòria Plataformes Tecnològiques i d'Innovació del Programa Estatal
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat, en el marc del Pla Estatal
d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020 (Extracte convocatòria BOE nº 302, de data 15 de
desembre de 2018). Extracte de la convocatòria / Text de la convocatòria / Bases reguladores.
 
Objectiu
La creació i consolidació de Plataformes Tecnològiques i d'Innovació que impulsen la millora de la capacitat
tecnològica i la competitivitat creixent del sector productiu nacional realitzant activitats d'intercanvi de coneixements,
de planificació i de difusió.
 
Les plataformes tecnològiques i d'innovació són estructures clau per al foment de la col·laboració público-privada i la
detecció de noves demandes en l'àmbit dels Reptes. Les plataformes realitzen activitats de foment i dinamització de
la I+D+i en l'àmbit dels Reptes de la Societat. 
 
Entitats beneficiàries
Organismes públics d'investigació; universitats públiques i els seus instituts; altres centres públics d'I+D; centres
tecnològics d'àmbit estatal; entitats públiques i privades, sense ànim de lucre que realitzen i/o gestionen activitats
d'I+D; empreses; associacions empresarials sectorials.
 
Característiques de les actuacions

Estructures d'intercanvi i comunicació entre els diferents agents del sistema espanyol de ciència-tecnologia-
innovació amb l'objectiu d'incrementar la col·laboració en matèria d'I+D+i entre el sector públic i el sector
privat.
Haurà d'indicar-se el Repte o Reptes de la Societat dels especificats en l'Annex I de la convocatòria, als quals
va dirigida la proposta.
Tindran una estructura organitzativa mínima composada per grups de treball, òrgans de govern i secretaria
tècnica.
Les actuacions objecte d'ajuda es realitzaran de forma individual.

Activitats finançables

1. Organització de l'Assemblea Anual de la Plataforma 
2. Activitats de difusió o jornades temàtiques relacionades amb l'activitat de la Plataforma 
3. Elaboració de documents relacionats amb l'activitat de la Plataforma 
4. Elaboració d'estudis prospectius i estudis de demanda primerenca. 
5. Activitats en l'àmbit dels Reptes en col·laboració amb altres Plataformes 
6. Activitats encaminades a afavorir la cooperació tecnològica i l'assessorament en la preparació de projectes

d'I+D+i. 
7. Foment de la participació en activitats d'internacionalització de la I+D+i 

El periode d'execució de les actuacions estarà comprès entre l'1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de
2020.
 
Conceptes susceptibles de finançament
 
a) Despeses de personal propi o contractat. En el cas de les universitats públiques no es subvencionaran les
despeses del personal fix. No s'admetran costos/hora superiors a 50 euros.
b) Auditoria de comptes justificativa (màxim 1.200 euros per beneficiari)
c) Subcontractació (veure condicions en article 9 de la convocatòria)
d) Material fungible
d) Altres costos directes: Viatges (màxim 12.000€ durant tot el periode d'execució.
e) Costos indirectes: No podran superar el 25% de la despesa en persona de l'actuació per anualitat i per entitat).
 
Annexes de la convocatòria
Annex I: Reptes

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-B-2018-59406.pdf
http://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/629479/document/247534
https://boe.es/boe/dias/2013/10/02/pdfs/BOE-A-2013-10259.pdf
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Annex II: Contingut indicatiu de la memòria.
 
Termini de presentació de sol·licituds
El procés complet de presentació de sol·licituds i gestió es realitzarà exclusivament de forma telemàtica, a través de
la Seu Electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, on estarà disponible l'aplicació per a emplenar la
sol·licitud d'ajuda en iniciar-se el termini de presentació. L'esmentat termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el
dia 14 de febrer de 2019 i finalitzarà el 28 de febrer de 2019.
 
Atès que el vicerector d'Investigació i Transferència firmarà les sol·licituds amb firma electrònica, cal que la sol·licitud
i tota la documentació estiga pujada i preparada per a la firma el 25 de febrer de 2019, si és la Universitat Jaume I
l'entitat que presenta la sol·licitud (contacteu amb l'OCIT per tal de completar l'enviament de la sol·licitud).
 
Per a qualsevol consulta o aclariment podeu contactar amb mi en la nostra oficina.
 
Cordialment,
 
 
 
 
 
 
 
 
--  
Hugo Cerdà Domingo
Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic (OCIT)
UNIVERSITAT JAUME I
964387487
hcerda@uji.es

mailto:hcerda@sg.uji.es

