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Pressupost: 1.745.779 € Termini(s): 09/12/2010
És la darrera i última convocatòria en aquest eix del periode 2007-2013

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Àmbit d’actuació Eix 1:  Economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial

Com a màxim: 1 sol·licitud per beneficiari

Despesa mínima subvencionable per projecte: 200.000 €; Despesa màxima subvencionable: 2.000.000 €.

Subvenció a fons perdut: ajut màxim 50% provinent del Fons FEDER

A les sol·licituds s’hi haurà d’adjuntar la documentació que s’indica a continuació:

     a) Memòria explicativa de l’operació i, com a mínim, avantprojecte, quan sigui procedent.

     b) Plànols generals i plànols de situació, a escala suficient per identificar l’operació, i certificat expedit per l’òrgan competent que acrediti la

          disponibilitat del terreny i/o dels béns immobles.

     c) Pressupost detallat de l’execució de les operacions.

     d) Estimació d’ingressos, si s’escau.

     e) Calendari d’execució del projecte.

     f) Si el projecte s’ha de dur a terme en territori de “Xarxa natura 2000”, certificat que l’execució del projecte no està immers en les

        afectacions generals de les directrius de la “Xarxa natura 2000”.

     g) Declaració d’impacte ambiental, si se’n disposa en el moment de presentació de la sol·licitud, o certificat que acrediti que per a l’execució

          del projecte no es requereix el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental. Els projectes que requereixin la declaració d’impacte ambiental

          només són susceptibles de ser subvencionats si es disposa d’aquesta declaració en el moment de resolució de la convocatòria.

     h) En el supòsit que l’ens local pretengui que l’execució la dugui a terme un ens diferent del beneficiari, cal que aquest presenti la

          documentació acreditativa de l’acord subscrit entre l’ens beneficiari i l’ens executor, així com la condició d’ens públic d’aquest últim.

La documentació annexa a les sol·licituds s’ha de presentar en format de text (Word), de full de càlcul (Excel), de PDF o d’Autocad (plànols).

Pagament: La Direcció General d’Administració Local verificarà la despesa certificada, elaborarà un informe i el traslladarà a la Direcció General 

d’Anàlisi i Política Econòmica per a la seva revisió. Aquesta, un cop hagi verificat que la certificació compleix les condicions requerides, la 

remetrà a la Subdirecció General de Certificació i Pagaments del Ministeri d’Economia i Hisenda. La Comissió Europea efectuarà els pagaments 

en el termini màxim de dos mesos a partir de la data en què la sol·licitud de pagament quedi enregistrada davant d’aquest òrgan.

FEDER - Eix 1 (Dep. Governació i Adm. Públiques -GenCat)

Municipis de Catalunya que no hagin estat beneficiaris en algun dels eixos del tram local del FEDER, dins del programa operatiu FEDER Catalunya 

2007-2013.

Els ens beneficiaris seran, amb caràcter general, els executors de cadascuna de les operacions,  llevat dels casos en què, en virtut de la seva 

facultat d’autoorganització i en el marc dels acords corresponents, l’ens beneficiari decideixi que l’operació l’executin altres ens públics. En 

aquest cas, l’existència d’un ens executor diferent del beneficiari s’haurà de comunicar en el moment de presentar la sol·licitud.

A tenir en compte: 

     o En els projectes cofinançats no es pot donar el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al projecte amb altres ajuts

        procedents de règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es poden rebre ajuts d’altres programes operatius

        cofinançats pel FEDER diferents del Programa operatiu regional i ocupació de Catalunya 2007-2013. 

     o El projecte no ha d’haver conclòs abans de la data a partir de la qual es consideri subvencionable, que és la data de resolució de la

         convocatòria.

     o El projecte s’ha d’adequar als objectius, eix i categories que estableixin el Programa operatiu i els documents que el despleguin.

     o El projecte pot adoptar les modalitats d’inversió, estudis, treballs tècnics, projectes o actuacions de demostració i/o difusió. Totes les

         inversions s’han de poder lliurar a l’ús públic, totalment, una vegada executada l’operació objecte de cofinançament.

     o El projecte cofinançat no haurà de patir, abans que transcorrin cinc anys des de la seva finalització, cap modificació de la qual es derivi

         un canvi en la naturalesa de la propietat.

Les operacions objecte de finançament s’han d’haver iniciat amb posterioritat a 01.01.2007 i han d’estar executades i pagades  abans de 

31.12.2011
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Criteris de Selecció:

§ Maduresa (estat administratiu del projecte, disponibilitat de terrenys, etc...)

§ Socioeconòmics (llocs de treball, nuclis urbans degradats, habitants directament afectats, impacte de gènere, accessibilitat 

de persones discapacitades, creació de riquesa, etc.)

§ Complementarietat (amb altres programes de l’Administració en especial els que fan referència als programes de 

desenvolupament local, suport a Pimes, entre d’altres)

§ Territorials de prioritat i necessitat (concertació d’ens locals per afavorir el desenvolupament en especial en zones de

muntanya, turístics, etc.)

§ Innovadors (aplicació noves tecnologies)

Bases reguladres i Convocatòria (DOGC): http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5762/10321017.pdf

03.- Línies d'actuació

      - Altres inversions en empreses. Impuls del creixement empresarial d’empreses locals amb projecció global.

      - Serveis i aplicacions per al ciutadà. Impuls de l’administració electrònica com a eix de l’atenció ciutadana.

04.- Ajuts màxims i tipus

Finançament projectes (subvenció a fons perdut):  50% FEDER

05.- Conceptes Subvencionables

Qualsevol despesa corrent o d’inversió necessària sempre i quan no es doni el supòsit de doble finançament de les despeses imputades al 

projecte amb altres ajuts procedents de règims comunitaris o nacionals que rebin finançament comunitari, ni es poden rebre ajuts d’altres 

programes operatius cofinançats pel FEDER diferents del Programa operatiu regional i ocupació de Catalunya 2007-2013. 

Dins d’aquest eix es prioritzaran les operacions que s’emmarquin en els àmbits següents:

      - Transferència de tecnologia i millora de les xarxes de cooperació entre petites empreses, pimes, entre aquestes i altres 

         empreses i universitats, centres d’ensenyament post secundari de tot tipus, autoritats regionals, centres de recerca i 

         enclavaments científics i tecnològics (parcs científics o tecnològics, tecnopols, etc). Suport a la transferència de tecnologia i

         a la millora de xarxes de cooperació.

      - Inversió en empreses directament relacionades amb la recerca i la innovació. Suport a activitats emprenedores.

§ Qualitat (pla de difusió i transferència, disponibilitat in situ de grups de recerca per afavorir la transferència de tecnologia i la 

promoció global de les empreses, impuls d'espais R+D+i, sectors d'alt valor afegit, suport als emprenedors...)
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