Número 14, de 17 de juliol de 2013

Organisme: Departament d’Empresa i Ocupació
Ordre:

Objecte:
•

Recolzar la investigació i el desenvolupament aplicat a productes del sector turístic.

•

Enfortir els processos d’I+D+i en el sector turístic.

•

Impulsar el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i

rendibilitat del sector turístic.
•

Facilitar a les empreses l’accés a desenvolupaments innovadors per a la millora dels seus

productes turístics amb la finalitat d’internacionalitzar-los.

Tipologia de l’ajut: Les ajudes seran en forma de préstec a un tipus del 3,74%, a retornar en 5
anys i amb 2 anys de carència inclosos.
Beneficiaris: Les persones físiques residents a Espanya i les empreses legalment constituïdes a
Espanya; que acreditin la seva solvència econòmica.
Sol·licitud i documentació:
La sol · licitud i el qüestionari seguiran el model que figura, a títol informatiu, a l'annex II del'Ordre
IET/2481/2012, de 15 de novembre. Aquest model estarà disponible per complir i
presentació en l'adreça d'Internet del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme
(https://sede.minetur.gob.es/).

La memòria estarà integrada per cinc elements:
1. º Memòria tècnica.
2. º Memòria econòmica relativa al cost i manera en què es va a finançar.
3. º Informació relativa, si escau, als col·laboradors externs que participaran en l'execució del
projecte.
4. º Declaració signada d'ajudes públiques sol · licitades i rebudes per al mateix projecte.

5. º Declaració signada de vinculació amb tercers, als efectes de comprovar el compliment del
que disposa l'apartat setè de l'Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre.
6. º Presentació dels comptes anuals dels dos últims exercicis (presentades en el Registre
Mercantil).
Les instruccions per elaborar les memòries tècnica i econòmica es recullen en l'annex IV d'Ordre
IET/2481/2012, de 15 de novembre.
El format del fitxer electrònic que contingui informació addicional del projecte ha de correspondre
a algun dels següents: «pdf», «doc» o «docx» i en cap cas superarà 5 Mbytes
d'informació.
La sol·licitud, acompanyada de qüestionari, memòria i altres documents addicionals, es dirigirà a
la Secretaria d'Estat de Turisme i la seva presentació es realitzarà al Registre
electrònic del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme mitjançant signatura
electrònica avançada. El certificat electrònic amb què es faci la presentació haurà
de correspondre al sol·licitant de l'ajut que haurà de representar legalment
l'entitat.

Termini: el termini d’aquesta convocatòria finalitza el dia 9 d’agost.

Per saber-ne més i tramitar l’ajuda, visiteu la web

http://www.minetur.gob.es/PortalAyudas/EmprendeturIDi/Paginas/Index.aspx

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395 e-mail: deconomica@terra-alta.org

