
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Pressupost 2 M€ Termini (s): del 17/06 fins el 20/09/2011

100% subvenció

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Bases + convocatòria: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/DOGC_CLUSTERS_NON_2011_tcm176-94742.pdf

Sol·licitud de l'ajut: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/CLU.jsp

03.- Tipologia de projectes, despeses subvencionables i intensitat de l'ajut

1. Projectes de reforç de la competitivitat dels clústers catalans. 

      1. Projectes que fomentin el canvi estratègic, la innovació i la internacionalització  de les empreses catalanes, a través de la participació en 

projectes de clúster. (assessorament en temes específics com fiscalitat de la innovació, formació directiva específica pel clúster, benchmarks, 

estudis de prospectiva, anàlisis de mercat, creació d’estructures compartides, 

prospectives i/o entrada a nous mercats, etc.) 

      2. Projectes de cooperació transnacional, amb activitats com: networking, organització de jornades i tallers, intercanvi de bones pràctiques i 

activitats de formació, entre d’altres. 

2. Formació especialitzada destinada a la professionalització dels tècnics dels organismes de suport a la PIME. 

Despeses subvencionables:

      • Despeses externes de formació, necessàries per a la realització de l’actuació.  

      • Viatges interurbans i allotjament fora de l’estat espanyol, relacionats amb la formació.  

Intensitat màxima d’ajut:  

Formació fins el 50% del cost subvencionable. 

Viatges i allotjament fins el 100% del cost justificat amb un màxim fixat per a cada país 

Intensitat màxima d’ajut:  

Assessorament extern fins el 75% del cost subvencionable. 

Viatges i allotjament fins el 100% del cost justificat amb un màxim fixat per a cada país. 

Despeses del personal de l’organisme de suport a la PIME amb un màxim del 10% del cost subvencionable acceptat. 

La resta de despeses fins un màxim de 50% del cost subvencionable. 

Despeses subvencionables:  

      • Despeses d’assessorament extern. 

      • Despeses de viatges interurbans i allotjament, fora de l’estat espanyol,  relacionades amb el projecte o amb la cooperació 

transnacional. 

      • Despeses d’assessorament extern i de viatges interurbans i allotjament, fora de l’estat espanyol, de les empreses 

participants en projectes col·lectius estructurats des dels organismes de suport a la PIME 

      • Despeses de personal de l’organisme de suport a la PIME imputables a la realització del projecte. 

En projectes d’internacionalització a més, i únicament si el projecte inclou la participació agrupada a una fira internacional, 

podran ser subvencionables les despeses de fulletons o catàlegs promocionals conjunts, de lloguer i decoració d’espais, de 

traducció i transport. 

A tenir en compte:

  - Els projectes subvencionats s’hauran d’iniciar a partir del primer dia de l’exercici de la convocatòria (1 de gener de 2011).

  - No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant.

  - Sectors no beneficiaris: pesca, l’aqüicultura, carbó, producció primària (productes agrícoles de l’annex I del Tractat Constitutiu de la CE).

  - Resolució: termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de la fi de termini

  - El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi certificat la justificació de la despesa corresponent.

Ajuts per a la dinamització de clústers-ACC1Ó

Objectiu:

Reforçar la competitivitat dels clústers catalans, executant  projectes de canvi estratègic, d’innovació i d’internacionalització 

col·lectiva pels mateixos. 

Fomentar la professionalització de tècnics dels organismes de suport a la PIME, encarregats de la dinamització de clústers. 

Organismes de suport a la PIME, amb establiment operatiu a Catalunya, que tinguin una dilatada experiència en la dinamització 

de clústers
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