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Pressupost 1.900.000 € (*) Termini(s): 29 de setembre de 2011

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Pressupost mínim:

Per petites empreses > 30.000€. per mitjanes empreses > 60.000€.

Inici i Duració:

Inici, a partir de la data de sol·licitud, amb duració màxima d'un any.

Termini de Resolució:

29 de març de 2012

Pagament:

Enllaç Convocatòria: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5901/11145019.pdf

Enllaç Sol·licitud: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/innovacio/IEDESIND.jsp

03.- Limitants (no es considera subvencionable)

InnoEmpresa - ACC1Ó
Projectes de Desenvolupament de Nous Productes Diferencials - Projectes Individuals

Les petites i mitjanes empreses dels sectors d'indústria, construcció, turisme, comerç i serveis amb establiment operatiu a Catalunya.

(*) El pressupost és global per a les tres modalitats: individuals, co-

desenvolupament i sistematització

Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de  nous productes diferencials que aportin avantatges competitius a 

l’empresa. Es considerarà que una empresa desenvolupa un “producte diferencial” quan:  

      a) Una empresa que mai ha desenvolupat un producte propi, desenvolupa el seu primer producte. 

      b) Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent, és a dir, que  no suposa 

una simple renovació, millora o modificació dels productes ja existents en la seva cartera de productes. 

a) Projectes que presenten un cost total que suposa més d’un 50% de la darrera facturació de l’empresa sol·licitant.

b) Projectes en els quals més d’un 75% del pressupost subvencionable sigui d’inversió.

c) Projectes de desenvolupament de nous productes que, un cop finalitzat el projecte, no pertanyin al portfolio de productes de l’empresa.

d) Projectes d’innovació en procés, organització, màrqueting i comercialització.

e) Projectes d’implantació de sistemes d’informació, ja siguin estàndards o desenvolupaments a mida.

f) Projectes d’elaboració i implantació de plans estratègics empresarials.

g) Projectes de desenvolupament de pàgines web comercials.

h) Els desenvolupaments a mida realitzats per a tercers.

i) Projectes que suposin la simple renovació, millores o modificacions realitzades en els productes ja existents en l’empresa, encara que 

aquestes puguin representar millores substancials.

j) Els dissenys de cicle curt (inferior a un any) associats a moda.

k) Projectes que suposin una simple redefinició estètica del producte i/o l’acompliment de normatives legals.

l) Implantacions i certificacions de sistemes de gestió mediambiental (norma UNEEN- ISO 14001), implantació i certificació de sistemes de 

gestió de qualitat (norma UNE-EN-ISO-9001), implantació de sistemes d’excel·lència empresarial EFQM, implantació i certificació de sistemes 

de gestió de la seguretat de la informació (norma ISO 27001 o eventuals desenvolupades posteriorment).

Es tramita un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat per part d’ACC1Ó i un tècnic hagi elaborat un acta 

favorable de comprovació.

Formalització i documentació per a la sol·licitud:

Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACC1Ó i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la 

pàgina web d’ACC1Ó (www.acc10.cat). A l’imprès s’hi haurà d’adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el 

model que es trobarà disponible a la pàgina web d’ACC1Ó.

Un cop formalitzat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran 

telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la memòria, es presentarà, en els 

terminis que anualment estableixin les convocatòries corresponents i juntament amb la següent documentació: a) poders per actuar com a 

representant legal del sol·licitant i b) si n'hi ha, detall d'altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a la mateixa despesa subvencionable,  a 

ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 Barcelona (o mitjançant altre procediment article segons article 25 Llei 26/2010 de les AAPP de 

Catalunya o bé article 38.4 Llei 30/1992 de les AAPP)
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04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Les despeses elegibles corresponen a les actuacions prèvies a la industrialització (novetat 2011):

a) Col·laboracions Externes:

b) Inversions Materials o Immaterials:

Les necessàries prèvia industrialització del producte (fins al primer prototipus no comercialitzable)

Despeses Excloses:

Les dels proveïdors que tinguin  vinculació amb el sol·licitant

06.- Criteris d'Avaluació

Criteris i puntuació:

a) Estratègia del nou producte i la seva alineació amb l’estratègia de l’empresa (valor 10).

b) Claredat, concreció i idoneïtat dels objectius i planificació (valor 10).

c) Grau d’innovació que el producte aporta respecte a la mateixa empresa i respecte al mercat (valor 60).

d) Viabilitat econòmica del projecte (com es preveu el finançament del projecte i quin és el retorn econòmic) (valor 10).

e) Pressupost i justificació dels recursos i les col·laboracions externes del projecte (valor 10)

Col·laboracions externes.

≤ 50% (de la despesa subvencionable sota aquest concepte ).

Inversions materials o immaterials,

≤ 15% (de la despesa subvencionable sota aquest concepte) en el cas de petita empresa

≤ 7,5 % (de la despesa subvencionable sota aquest concepte) en el cas de mitjana empresa

Amb un màxim de 18.000 € per PIME sota aquest concepte.

Personal intern. 

Serveis prestats a les PIME que constitueixin una activitat permanent o periòdica i que estiguin relacionats amb les despeses de funcionament 

normal de l’empresa. 

Adquisició i condicionament d’immobles. 

Mobiliari i equipament d’oficina (excepte equipament informàtic imprescindible per desenvolupar el projecte). 

Mitjans de transport

La puntuació total assolida per un projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun d’aquests criteris per la puntuació que es doni a 

aquest criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Per tal de considerar un projecte com a objecte d’aprovació haurà d’obtenir una 

puntuació mínima de 250 punts
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