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Convocatòria extraordinària TECNIOspring PLUS: Afectació COVID-19
Data d’actualització de la informació: 29/06/2020

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
Atorgar finançament addicional per a cobrir la despesa en cost salarial que comporta per a les entitats beneficiàries, dels ajuts
aprovats en les convocatòries 2017 i 2018 de TECNIOspring PLUS, la necessitat d'ampliar el període de contractació de la persona
investigadora degut a l’afectació de la declaració de l’estat d’alarma a Espanya arran de la crisi sanitària de la COVID-19.

Qui pot ser beneficiari?
Els centres TECNIO i les empreses amb establiment operatiu a Catalunya beneficiàries de les convocatòries 2017 i 2018 de
TECNIOspring PLUS amb un projecte vigent durant l’Estat d’alarma.

Quins són els requisits específics?
Les entitats beneficiàries de les convocatòries 2017 i 2018 de TECNIOspring PLUS, han de tenir un projecte vigent en el període de
vigència de l’Estat d’alarma a Espanya per causa de la crisi sanitària de la COVID-19.
La persona investigadora ha de ser la mateixa amb la qual s’ha concedit l’ajut a la contractació.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Entre l’1 de juliol i el 20 de juliol de 2020 inclòs.

Quines despeses són subvencionables?
Les despeses de personal (cost total empresa) per un període màxim de tres mesos, de les persones investigadores de projectes
TECNIOspring PLUS afectats en la seva execució durant la vigència de l’Estat d’alarma.
Excepcionalment, pels contractes laborals que s'hagin vist sotmesos a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) el
finançament addicional es correspondrà a l'import del cost salarial suportat per l'entitat beneficiària durant un termini equivalent
al de la durada de l'ERTO fins a un màxim de sis mesos.

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Com a màxim tres mesos addicionals als vint-i-quatre mesos dels projectes aprovats a les convocatòries 2017 i 2018 de
TECNIOspring PLUS. En el cas de projectes amb ERTO el termini d’execució serà de com a màxim sis mesos addicionals.
En qualsevol cas els projectes no poden finalitzar més enllà del 28 de febrer de 2022.
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Quin és l’import de l’ajut?
El pressupost de la convocatòria extraordinària és de 600.000,00 €. El finançament de l’ajut és del 100%. L’import màxim de
l’ajut per entitat beneficiària serà de tres mesos de cost total empresa de la persona investigadora o de sis mesos en cas de
trobar-se sota un ERTO.

Quins són els criteris de valoració? (opcional)
No hi ha criteris de valoració, es tracta d’una convocatòria concurrent no competitiva.

Quins són les tràmits?
Sol·licitud d’ajut:
Per acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/ajutsiserveis/20188_TECNIOspring-Plus i mitjançant els
formularis normalitzats establerts i dins el termini que indica la convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no
s’admetran a tràmit.
Resolució d’ajut:
La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics i inclourà la informació següent:
Resolució de concessió: La identificació de l’entitat beneficiària, l’import de la subvenció, les condicions i els terminis per a la
realització de l’actuació i el procediment i condicions de la justificació.
Resolució denegatòria: La identificació de l’entitat sol·licitant, els motius de la denegació.
En el supòsit que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos, s’entendrà que la sol·licitud s’ha
desestimat.
Justificació d’ajut:
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el termini
establert d’acord amb la convocatòria corresponent. La documentació justificativa a presentar es pot obtenir al web
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts
Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica.

Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
La sol·licitud, inclou: Memòria Tècnica i pressupost sol·licitat.
Justificació d’ajut https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts

Observacions (opcional)
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Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: tecniospring.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Rita Riba, 93 484 96 03, Laura Pérez, 93 567 49 30

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
Resolució EMC/1447/2020, de 18 de juny, publicada al DOGC número 8160 de 23 de juny de 2020.
Resolució EMC/1508/2020, de 23 de juny, publicada al DOGC número 8165 de 30 de juny de 2020.
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