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Pressupost 4.000.000 euros Termini(s):  2 de maig de 201

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Durada màxima del Projecte: 2 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud.

Termini de resolució: 6 mesos a partir de la data límit de sol·licitud.

Text ordre de bases i Convocatòria:

Enllaç sol·licitud: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2012/innovacio/RD.jsp

03.- Ajuts màxims i tipus

04.- Conceptes Subvencionables

• Despeses de difusió resultats del projecte, amb un màxim de 30.000 € per projecte (reglament de minimis). 

• Despeses d’auditoria compte justificatiu (reglament de minimis). 

Els organismes públics de recerca, centres privats de recerca científica i desenvolupament, centres tecnològics i altres persones físiques o 

jurídiques únicament podran participar en el projecte com a entitats subcontractades

• En el cas de les PIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual. 

• Altres despeses. 

• Despeses de gestió del projecte, amb un màxim de 30.000 € per a l’empresa líder i de 18.000€ per empresa participant. 

NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2012

Nuclis Nacionals - ACC1Ó

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya

Consorci mínim de 4 empreses independents, AIE o Consorcis privats d’empreses. 

Ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D duts a terme a 

Catalunya. 

Es valorarà la incorporació en els consorcis d’empreses que s’iniciïn en actuacions de R+D cooperatives. 

Es valorarà la participació d'agents TECNIO i CERCA i la  incorporació de Doctors a l'empresa vinculats al projecte de R+D.   

Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya.

Pagament: Un cop justificades les despeses i amb l'acta d'aprovació per part d'un tècnic d'ACC1Ó. Existeix la possibilitat de realitzar 

pagaments parcials, sense bestreta, sempre que aquest pagament correspongui a una part del projecte que constitueixi una fita prèviament 

establerta del projecte i que, per si mateixa, compleixi amb l’objecte subvencionat.

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/DOGC_Nuclis_RD_2012_tcm176-138923.pdf

Pressupost mínim global del projecte de 750.000 Euros amb els mínims per empresa següents: 

• Gran Empresa: 200.000 Euros. 

• Pimes: 100.000 Euros.

L’ajut màxim per projecte serà de 300.000 €

L’ajut màxim per projecte serà de 300.000 €

• Despeses de personal propi. 

• Col·laboracions externes. 

• Adquisició d’equipaments i instrumental (Es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte). 
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05.- Criteris d'avaluació

   a1) La claredat i concreció dels objectius del projecte i la seva rellevància dins del seu àmbit d’aplicació (valor 40%).

   a3) La viabilitat tècnica i el risc tecnològic assumit en el projecte (valor 20%).

a) La qualitat científica i tecnològica del projecte de R+D (valor 50): a partir de la descripció de l’estat de la tècnica actual (antecedents i 

referències tècniques), es valorarà:

   a2) La novetat i originalitat dels objectius respecte a l’estat de la tècnica actual i l’aportació al progrés científic i tecnològic 

   (valor 40%).

   b1) Adequació de la metodologia, del pla de treball i de l’estratègia de gestió del projecte a la consecució dels objectius (valor 

   25%).

b) L’estructura de gestió del projecte i l’estructura de l’agrupació (valor 25): amb l’objectiu de generar el màxim de sinergies en el projecte i 

garantir l’eficiència en l’execució de les tasques del projecte, es valorarà:

   b2) Capacitat científica i tecnològica dels participants i de les entitats col·laboradores subcontractades vers els objectius del 

   projecte (valor 25%).

   b3) Qualitat de l’agrupació (dimensió, equilibri i complementarietat). Lideratge del projecte per part d’empreses catalanes 

   en el cas de projectes transnacionals. Es valorarà la incorporació en els consorcis d’empreses que s’iniciïn en actuacions de R+D 

   cooperatives (valor 25%).

   b4) Adequació, coherència i justificació dels recursos mobilitzats i de les despeses del projecte (humans i materials). Capacitat 

   financera dels socis participants per fer front al projecte (valor 25%).

   c1) Impacte en el mercat: viabilitat comercial i pla d’explotació, contribució a l’exportació directa dels resultats del projecte o a 

   través de l’establiment d’acords de transferència tecnològica internacionals. Mesures per a la protecció de la propietat 

   industrial i intel·lectual generada i el seu pla d’explotació (valor 20%).

c) Impacte dels resultats en el mercat amb visió internacional i impacte a Catalunya (valor 25): per tal d’aconseguir uns resultats que 

impactin directament en la competitivitat del teixit empresarial i social de Catalunya, fent del seu teixit productiu i científic un referent a nivell 

internacional, es valorarà:

   c2) Impacte socioeconòmic i estratègic per a Catalunya: generació de noves activitats tecnològiques, generació d’ocupació 

   d’alta qualificació cientificotècnica (en particular per la incorporació de doctors a l’empresa vinculats a les activitats de R+D del 

   projecte), generació d’inversions industrials o manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya (valor 20%).

   c3) Contribució a la internacionalització tecnològica de les empreses i entitats participants: actuacions de capacitació 

   tecnològica i/o que suposin l’accés a programes internacionals (en particular al 7è Programa marc de R+D de la UE), o a futures 

   licitacions de grans contractes tecnològics internacionals (valor 20%).

   c4) Participació en el projecte d’organismes d’investigació en activitats de R+D de gran rellevància cientificotècnica, nacionals i 

   internacionals. Es valorarà especialment la presència de membres TECNIO i CERCA (valor 40%).
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