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Pressupost 3.800.000 EUROS Termini(s): 11/11/2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Tipus de projectes

a) Projectes experimentals o projectes pilot.

Duració màxima del projecte: fins el 31/12/2012

Data màxima de resolució: 11/02/2013

Pagament: Bestreta del 100% després de l'acceptació de l'ajut 

Enllaç per documentació i sol·licitud: cliqueu aquí

DOGC de la convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6237/1265854.pdf

Projectes Innovadors i Experimentals - FSE/SOC

a) Els ajuntaments de Catalunya i les entitats dependents o vinculades a aquells, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

b) Els consells comarcals i entitats jurídiques de creació voluntària, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, d’àmbit supramunicipal i competències en 

promoció de l’ocupació i desenvolupament local.

c) Institucions i entitats sense ànim de lucre que acreditin tenir experiència en la realització de projectes ocupacionals i/o de promoció 

econòmica del territori.

Definició de projectes innovadors

Als efectes d’aquesta normativa els projectes innovadors i experimentals són accions ocupacionals integrals que s’implementen en un 

territori concret i que estan orientats a complir uns objectius específics, mesurables i assolibles en un període de temps determinat. Aquests 

projectes hauran de donar suport a actuacions innovadores, demostratives i transferibles que mostrin noves vies per abordar necessitats 

clarament identificades.

b) Projectes consolidats en determinats sectors o territoris amb potencial efecte multiplicatiu, que aportin valor afegit i que siguin 

susceptibles de ser transferits a altres entorns
Participació d’altres entitats en el projecte

La participació en la realització del projecte d’altres entitats públiques i/o entitats privades representatives del territori i/o sector s’haurà de 

formalitzar amb el corresponent conveni o contracte de serveis, segons el cas.

Tipus d’accions

a) Informes i dictàmens: l’elaboració d’informes i dictàmens amb mitjans aliens per proporcionar eines, informació i propostes per a la 

implementació dels projectes.

b) Assessorament i assistència tècnica: tasques d’assessorament, suport i assistència tècnica adreçades a les persones jurídiques i físiques 

destinatàries del projecte.

c) Difusió i promoció: accions d’informació, promoció, sensibilització i difusió del projecte, així com de la seva execució, productes i resultats.

d) Seminaris: realització de seminaris productius com a eines de suport per tal de establir propostes en la implementació del projecte o per 

donar impuls a noves iniciatives.

e) Formació: elaboració i execució d’accions formatives flexibles i innovadores, orientades a satisfer les necessitats formatives detectades en 

el territori i obertes a noves oportunitats d’ocupació.

f) Xarxes de cooperació: disseny, creació, promoció i manteniment de xarxes que fomentin les relacions estables entre entitats i empreses i 

entre un o diversos sectors i territoris, per tal de transferir coneixements, experiències singulars i establir col·laboracions entre entitats amb 

objectius comuns.

g) Metodologies: implementació de noves metodologies o de metodologies consolidades que puguin aportar una millora dels resultats en 

qualsevol dels àmbits del projecte.

h) Bones pràctiques: anàlisi sobre de la viabilitat de bones pràctiques i implementació de les mateixes al projecte.

i) Recursos ocupacionals: implementació de programes i recursos ocupacionals de caràcter innovador que millorin l’efectivitat de la inserció 

sociolaboral de les persones participants.

j) Tutoria/acompanyament/mentoria: accions de tutoria, suport i acompanyament a la inserció sociolaboral i als projectes professionals per 

tal de potenciar les seves habilitats, experiència i capacitats.

k) Altres accions necessàries per al desenvolupament dels projectes.
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03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

Intensitat del ajuts: fins el 75% del total del projecte

Quantitat màxima de subvenció: 250.000 €

05.- Conceptes Subvencionables

06. Criteris d'avaluació

a) La capacitat, complementarietat i experiència de l’entitat beneficiària i de les entitats que col·laboren en els projectes. Cooperació i 

concertació: màxim 25 punts.

b) La justificació dels projectes que es volen dur a terme: coherència dels objectius amb la necessitat o problemes que es pretenen afrontar 

amb la realització dels projectes: màxim 20 punts.

c) La qualitat tècnica dels projectes: que la memòria descriptiva dels projectes contingui tots els elements previstos, convenientment descrits 

i siguin coherents entre si: màxim 15 punts.

d) Resultats concrets, mesurables i contrastables: màxim 20 punts.

e) El caràcter innovador, transversalitat, aplicabilitat i transferència dels resultats i/o productes dels projectes: màxim 20 punts.

Programes: (veure bases 10 i 11 per a llistat d'àmbits prioritaris per programa)

Els projectes innovadors i experimentals són projectes integrals que s’hauran d’emmarcar en els següents programes :

a) Innovació en els sectors i les empreses.

b) Innovació en l’ocupació.

Es prioritzaran els projectes que actuïn transversalment en els dos programes

Despeses directes:

a) Retribucions de personal propi

b) Despeses de manutenció, allotjament i mobilitat

c) Despeses de contractació

d) Altres despeses directament associades al desenvolupament de les accions i que són indispensables para la seva execució.

Despeses indirectes (personal de suport no directament vinculat al projecte, subministraments, consumibles, etc.): màxim 10% de la despesa 

directa de l'acció corresponent.

Despeses de seguiment i control:

Les entitats beneficiàries podran imputar fins a un 10% del cost total del projecte en concepte de coordinació del projecte. Aquestes tasques 

s’hauran de realitzar amb recursos propis de l’entitat beneficiària i en cap cas es podran concertar amb tercers.

2/2


