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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Presentació de la sol·licitud:

Termini de resolució: 07 de març de 2014

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6395/1304474.pdf

Enllaç ajuts Innovació d'ACC1Ó: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2013/

03.- Línies d'actuació

Segons el número d'empreses beneficiaries es diferenciarà entre dues tipologies de projectes subvencionables:

04.- Intensitat dels ajuts

05.- Conceptes Subvencionables

   b) Les inversions materials o immaterials realitzades en I 'etapa de desenvolupament, prèvia a la industrialització del producte

   (fins al prototipus no comercialitzable).

2. Per als projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació, les despeses d'assessorament extern relacionades amb la implantació d'un 

model propi de gestió de la innovació.

a) Projectes de desenvolupament de nous productes diferencials.

Es considerarà que una empresa desenvolupa un producte diferencial quan:

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

- Una empresa que ja desenvolupa i comercialitza productes propis, desenvolupa un producte totalment diferent.

      a.1 Projectes individuals, amb despesa subvencionable acceptada mínima de 30.000 euros si es tracta d'una petita empresa,

      i de 60.000 euros si es tracta d'una mitjana empresa.

      a.2 Projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials, una despesa subvencionable acceptada mínima de 

      60.000 euros (associada a l'etapa de desenvolupament).

b) Projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació

Són objecte el 'aquests ajuts els projectes adreçats a gestionar el procés d'innovació de forma sistemàtica, de manera que I'empresa 

desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb I'ajut d'un assessorament extern. Aquests projectes hauran de tenir una despesa 

acceptada mínima de 10.000 €.

Projectes en els quals més d'un 75% del cost subvencionable acceptat sigui d'inversió.

Els desenvolupaments a mida realitzats per a tercers.

Inici i durada dels projectes:

Els projectes que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la data ele presentació de la sol·licitud de subvenció i 

podran tenir una durada màxima d'un any.

b) La intensitat màxima de l'ajut que es concedirà serà de fins al 15% en el cas de petites empreses, i de fins al 7,5%, en el cas de mitjanes 

empreses, de la despesa subvencionable en inversions materials o immaterials, amb un màxim de 18.000 € d'ajut per empresa.

   a) Les despeses d'assessorament extern que corresponguin a les actuacions vinculades a I'etapa de desenvolupament, prèvies 

   a la industrialització, vinculades a les fases de disseny, enginyeria, prototipatge, validació, etc.

1. Per als projectes de desenvolupament de nous productes diferencials:

Enllaç BBRR i convocatòria: 

a) La intensitat màxima de I'ajut que es concedirà serà de fins al 50% de la despesa subvencionable en despeses d'assessorament extern.

InnoEmpresa 2012 - ACC1Ó

Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

En els projectes de co-desenvolupament de nous productes diferencials es podran presentar sol·licituds que englobin un conjunt d'empreses, 

les diverses empreses hauran de presentar una única sol·licitud, en la qual caldrà fer constar els compromisos d'execució assumits per cada 

empresa.

Ajuts del programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses.

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

web d'ACCIÓ. A I'imprès s'hi haurà d'adjuntar la memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model que es trobarà disponible 

a la pagina web d'ACCIÓ. Imprès i memòria s'enviaran telemàticament, a part, l'imprès s'enviarà signat en format paper a ACCIÓ, Passeig de 

Gracia, 129, 08008 Barcelona.

Pagament:

El pagament del 100% de I'ajut que regula aquesta resolució serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte.

No es consideren subvencionables:

Projectes que presenten un cost subvencionable acceptat que suposa més d'un 50% de la darrera facturació de I'empresa sol·licitant.
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