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Aquest fullet és un document informatiu. El detall de cada una de les mesures previstes en el Pla d’I+D+i
empresarial de l’IVACE es desenvoluparà amb major concreció en les convocatòries que es publiquen amb
caràcter anual en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, accessible també en www.ivace.es

www.ivace.es

Pla d´I+D+i

T'informem en:

L´IVACE, l´I+D i la innovació empresarial

En el marc
de la RIS3 CV

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, IVACE, és l’entitat encarregada de
desenvolupar la política industrial de la Generalitat Valenciana, que ofereix serveis i mesures de
suport a les empreses en matèria d’investigació industrial, desenvolupament experimental,
innovació, digitalització i accés al Programa Horitzó 2020, a més de desenvolupar altres
competències en matèria d’internacionalització, estalvi i eficiència energètica, energies
renovables, seguretat industrial i promoció d’enclavaments tecnològics..

L’Estratègia Regional d’Especialització Intel·ligent de la Comunitat
Valenciana, RIS3-CV, prioritza els eixos de desenvolupament clau de la
competitivitat regional i les tecnologies de futur i arreplega mesures que
permetran desenvolupar les següents àrees temàtiques :

En matèria d’I+D i innovació empresarial, l’IVACE té com a principals objectius:
__ Incrementar la inversió en I+D i innovació.
__ Promoure la creació d’ocupació estable i de qualitat.
__ Impulsar la creació d’empreses innovadores de base tecnològica.
__ Potenciar la transformació digital de les empreses.
__ Facilitar l’accés al Programa Horitzó 2020.

El PLA
d´I+D+i
Empresarial
01|
02|
03|

__ Qualitat de vida.
__ Productes i entorns personalitzats.
__ Fabricació avançada i nous sistemes industrials.
__ Gestió sostenible de l’entorn.
__ Generació de noves oportunitats.

El Pla d’I+D i innovació empresarial és el marc
d’actuació que arreplega les principals mesures que
desenvoluparà l’IVACE al llarg dels pròxims anys en
matèria d’impuls a la innovació en les PIME.
Les línies bàsiques del Pla són:
Forta aposta per la I+D, la innovació empresarial, la
digitalització i la indústria 4.0, amb l’objectiu
d’incrementar la inversió privada en I+D+i.
Definició d’un marc estable de suport a les empreses,
en especial a les PIME amb una adequada
segmentació de mesures que permeta millorar la seua
eficiència progressivament.
Emmarcat en l’Estratègia d’Especialització Intel·ligent
de la Comunitat Valenciana, RIS3-CV, i cofinançat
amb fons europeus a través del Programa Operatiu
FEDER 2014-2020.
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Aposta pel seguiment i acompanyament a les
empreses, potenciant la complementarietat amb
altres programes regionals, nacionals i europeus.
En matèria d’I+D, es reforça la intensitat de les
ajudes en funció de la grandària d’empresa, la
cooperació amb organismes d’investigació i la
contractació de nou personal altament qualificat.
Impulsor de la indústria 4.0 en el teixit productiu de
la Comunitat Valenciana i del desenvolupament i
especialització del sector avançat d’empreses
tecnològiques i de béns d’equip (TEIC).

MESURES DE
SUPORT A L´I+D
MESURES DE SUPORT
A LA INNOVACIÓ
MESURES DE SUPORT
A LA CREACIÓ
D'EMPRESES DE
BASE TECNOLÒGICA

Suport al desenvolupament
i fabricació de nous productes
o a la millora significativa dels
existents.

Suport al desenvolupament de
projectes de millora contínua o
de canvis en processos per a
implantar mesures
d’ecoeficiència.

Suport al desenvolupament de
projectes de transformació digital:
hibridació món físic i virtual,
integració en cadena de valor,
tractament massiu de la informació.

Suport al desenvolupament de
solucions innovadores en
l’àmbit de les tecnologies de la
informació, de l’electrònica i de
les comunicacions.

Suport a la implantació i
posada en marxa de solucions
innovadores encaminades a la
digitalització.

PIME, amb mínim
4 treballadors.

PIME o GE, amb mínim 4
treballadors. Consorci mínim de
2 empreses, 1 d’elles PIME. Cost
de participació entre 15% i 70%.

Empreses, tant PIME
com a GE.

PIME.

PIME, amb mínim 2
treballadors. CNAES 10 a 33.

PIME, amb mínim 2
treballadors. CNAES 10 a 33.

PIME, amb mínim 2
treballadors. CNAES 10 a 33.

PIME, amb mínim 1 treballador.
Excepte CNAES grup K i L.

PIME, amb mínim 1 treballador.
CNAES grups C,D,I,F,H,J,M.

Subvenció sobre el cost
subvencionable: fins al 40%
xicotetes empreses i fins al 30%
mitjanes.

Subvenció sobre el cost
subvencionable: fins al 45%
xicotetes empreses, fins al 35%
mitjanes i fins al 25% GE.

Pressupost de la proposta a
H2020 a partir de 70.000 €.

Subvenció del cost de la certificació
realitzada per empresa o entitat acreditada
per ENAC, que podrà arribar fins a un 75 %
del cost del certificat.

Subvenció a fons perdut
sobre el cost subvencionable
fins al 25%.

Subvenció a fons perdut
sobre el cost subvencionable
fins al 25%.

Subvenció a fons perdut
sobre el cost subvencionable
fins al 25%.

Subvenció a fons perdut sobre
el cost subvencionable fins al
25%.

Subvenció a fons perdut sobre el
cost subvencionable fins al 25%.

Plusos: 5% intensitat addicional si hi
ha contractació significativa amb
organismes d’investigació (mínim el
20% dels costos elegibles), o
contractació de nou personal
altament qualificat.

Plusos: 10% intensitat addicional
si hi ha contractació significativa
amb organismes d’investigació
(mínim el 20% dels costos
elegibles), o contractació de nou
personal altament qualificat.

Ajuda de minimis: màxim
200.000 € en tres exercicis
fiscals.

Ajuda de minimis: màxim
200.000 € en tres exercicis
fiscals.

Ajuda de minimis: màxim
200.000 € en tres exercicis
fiscals.

Ajuda de minimis: màxim
200.000 € en tres exercicis
fiscals.

Personal propi investigador, tècnic o
auxiliar dedicat al projecte d’I+D.

personal propi investigador, tècnic
o auxiliar dedicat al projecte d’I+D.

Serveis externs: contractació amb OI.
Assistència tècnica, consultoria o
equivalent per a I+D.

Serveis externs: contractació amb
OI. Assistència tècnica,
consultoria o equivalent per a I+D.

Consultoria: enginyeria, centres
d’investigació, disseny, assajos,
homologacions…

Consultoria: enginyeria, centres
d’investigació, estudis de
viabilitat, assajos,
homologacions…

Consultoria: disseny de processos
digitals; implantació ús
tecnologies habilitadores.

Consultoria i assistència tècnica
per al desenvolupament de
noves solucions.

Personal propi.

Adquisició de patents i llicències.

Adquisició de patents i llicències.

Despeses de registre de drets,
homologacions... de les noves
solucions del projecte.

Materials: matèries primeres i
aprovisionament necessaris.

Materials: matèries primeres i
aprovisionament necessaris.

Amortització instrumental i
equipament de plantes pilot o
prototips.

Amortització instrumental i
equipament de plantes pilot o
prototips.

El mateix projecte no pot rebre
suport d’IVACE o CDTI via APC
per a la preparació de propostes
H2020.
Subvenció fins al 75% del cost
subvencionable.

Tipologies: certificació de projectes d’I+D+i
en les seues diverses modalitats, de
personal d’I+D+i amb dedicació exclusiva,
de JEI, Pime Innovadora o UNE 166.002.

Ajuda de minimis: màxim 200.000 € en tres
Ajuda de minimis: màxim
exercicis fiscals.
200.000 € en tres exercicis fiscals.

Serveis externs: consultoria i
serveis equivalents per a
preparació i presentació de
propostes.

Serveis externs: cost de la
certificació realitzada per
empreses o entitats
acreditades per ENAC.

Despeses de registre de patents,
marques, models, dissenys
industrials... del nou producte del
projecte.

Personal propi.
Programari per a projectes de
millora contínua.

Programari: adquisició, ús o
desenvolupament.

Personal propi.

Adaptació de béns d’equip.

Actius materials: adaptació de
béns d’equip.

Adquisició de patents i llicències de
programari relacionat amb el
desenvolupament dels nous
productes.

Inversions en sensors i
automatismes en projectes de
millora contínua.

Adquisició i posada en marxa de
maquinari, dispositius i equips per
a automatització avançada.

Béns d’equip: adquisició o
adaptació.

Adquisició de patents, llicències,
saber fer, i llicències de
programari per a integrar en les
noves solucions.
Personal propi.
Actius materials: components
per al desenvolupament de
prototips.

Ajuda de minimis: màxim
200.000 € en tres exercicis
fiscals.

Programari per al desenvolupament
del projecte: llicències,
desenvolupaments a mesura,
costos per ús (SaaS).
Actius materials béns d’equip,
maquinari, sensors, automatismes,
equips de comunicació.
Serveis externs: assistència
tècnica, consultoria i equivalents de
diagnòstic, desenvolupament i
implantació.

Suport a empreses innovadores i de base
tecnològica, per mitjà del suport a inversions,
contractació de persones, desenvolupament de
projectes d’I+D i actuacions encaminades a la seua
consolidació i creixement.

Xicoteta empresa innovadora i de base tecnològica
amb menys de 5 anys, les activitats de la qual es basen
en l’explotació del coneixement i la tecnologia. Majoria
capital no d’altres empreses.

Es donarà suport al desenvolupament de
projectes d’I+D+i de l’empresa sol·licitant així com
les inversions immaterials o en béns d’equip
relacionats amb projectes d’aqueixa naturalesa.
Subvenció a fons perdut sobre el cost
subvencionable fins al 50%

Contractació de serveis
d’I+D i innovació.
Personal propi.
Inversions materials: béns d’equip
relacionats amb els projectes d’I+D+i
de l’EBT.
Inversions immaterials: patents,
llicències, saber fer o coneixements
tècnics no patentats.
Despeses generals i altres despeses
d’explotació.

Mesures de suport del PLA d´I+D+i Empresarial

Suport per a l’obtenció de
certificats en matèria d’I+D+i
emesos per empreses o
entitats acreditades per ENAC.

MESURES DE SUPORT A LA CREACIÓ D'EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA

Suport a la preparació de
propostes per a la
participació d’empreses
en convocatòries H2020.

MESURES DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

OBJECTE
BENEFICIARIS
CARACTERÍSTIQUES DE LA MESURA
COSTOS SUBVENCIONABLES

MESURES DE SUPORT A L´I+D

Suport per a l’execució de
projectes d’investigació
industrial o desenvolupament
experimental en cooperació.

+

Suport per a l’execució de
projectes d’investigació
industrial o desenvolupament
experimental individuals.

