ACCIÓ - Ajuts INNOTEC 2019 per a projectes d’R+D conjunts
Pressupost (*):

1.500.000 €

(d’aquesta quantitat, 150.000 € es destinaran a projectes

d’economia circular)
01. Beneficiaris
-

Termini de presentació:

17 d’octubre

Del 17/09/2019 a les 00:00h fins al 17/10/2019 a les 14:00h.

Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que tinguin entre 4 i 500 treballadors i que l’any anterior hagin facturat com
a mínim el doble del cost subvencionable del projecte.
Els desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO (consultar llistat a la web d’ACCIÓ).

02. Resum
Els ajuts INNOTEC, per a la realització de projectes d’R+D conjunts d’empreses catalanes amb desenvolupadors de tecnologia públics
acreditats TECNIO, són subvencions competitives que tenen per objectiu impulsar la col·laboració entre les entitats de recerca i
empreses catalanes a través de projectes d’R+D. Els projectes presentats hauran d'estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies
facilitadores transversals identificades en l'estratègia RIS3CAT.
Definicions a efectes d’INNOTEC:





Recerca industrial: La recerca planificada o estudis crítics per a l’adquisició de nous coneixements i aptituds per desenvolupar
nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents.
Desenvolupament experimental: L’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole
científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb la vista a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o
millorats.
Economia circular: Model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents, davant la
utilització de matèries primeres.

Requisits:





Projecte conjunt almenys amb una empresa i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO, que siguin
autònoms i no estiguin vinculats entre ells.
Cap membre pot participar en més del 70% de la despesa total subvencionable acceptada del projecte.
El projecte haurà d’estar regulat per un acord de col·laboració (contingut al punt 5.2 de les Bases Reguladores).
Les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

Termini de resolució: fins al 17 de març de 2020.
Període d'execució: s’ha d’iniciar a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i finalitzar en un termini màxim de 2 anys des de la data
d’inici. Es pot demanar una ampliació del termini d’1 any com a màxim.
Pagament: el 100% de l’ajut quan un tècnic d’ACCIÓ elabori un acta favorable de comprovació de la justificació conforme el projecte
subvencionat s’ha realitzat. El pagament es realitzarà individualment a cadascuna de les beneficiàries del projecte.
Bestreta: si el beneficiari és un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO es podrà sol·licitar una bestreta inicial del 60%
sense que sigui necessària la constitució de garanties. Si el beneficiari és una empresa haurà de presentar un aval per l’import de la
bestreta més interessos.
Documentació a presentar: annex específic del formulari de sol·licitud, formulari de sol·licitud, memòria tècnica, document acreditatiu
de poders, acord de participació entre sol·licitants i participants. A més, l’empresa participant haurà d’aportar els darrers comptes
tancats i presentats al Registre Mercantil i un informe de la plantilla mitja de treballadors i/o contractes autònoms. Els tràmits de la
sol·licitud es faran a través de l’EACAT si el sol·licitant és una Administració Pública i a través del Canal Empresa si és una empresa.
Més informació:

DOGC – Convocatòria

DOGC – Bases reguladores

ACCIÓ – Guia de presentació

ACCIÓ – Més informació
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03. Ajuts màxims i tipus
Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000€ i màxima de 200.000€.
Les intensitats són per tipus d’activitat, classificades com a R (Recerca industrial) o D (Desenvolupament experimental).
Intensitats màximes dels ajuts:

En les activitats dutes a terme pels desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO la intensitat de l’ajut pot arribar fins al
100%.
La despesa mínima, realitzada i justificada, ha de ser d’un 70% de la despesa subvencionable del projecte.

04. Despeses subvencionables
Les que s'imputin directament i de manera inequívoca al projecte subvencionat, que s'hagin realitzat durant el període d'execució de
l'actuació i hagin estat efectivament pagades.
 Despeses de personal: investigadors, tècnics i personal auxiliar. Per al personal ja contractat es podrà imputar una dedicació
màxima del 80% de la jornada laboral, per al personal de nova contractació en obra i servei exclusivament per al projecte es
podrà imputar el 100% de dedicació i per al personal directiu, es podrà imputar un màxim del 70% de la jornada laboral.
Queden exclosos els contractes de formació i/o pràctiques, els períodes de baixa laboral, els complements o plusos salarials
no fixats en el conveni col·lectiu o contracte, les hores extraordinàries, les dietes, etc.
 Despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, definició d’un pla de comercialització,
ecodisseny, etc..
 Despeses de col·laboracions relacionades amb activitats d’R+D (només en el cas d’empreses).
 Despeses d’equipament i instrumental: en la mesura en què s’utilitzin per al projecte. Si no s’utilitzen tota la seva vida útil,
només es consideraran subvencionables les despeses d’amortització.
No subvencionables: interessos, sancions, impostos, comissions, contractacions entre beneficiaris del projecte, etc.

05. Criteris d’avaluació
Criteri 1. Excel·lència del projecte: Qualitat científica i tecnològica del projecte d’RD (50%)
-

Progrés tecnològic (30 punts)
Risc tecnològic (20 punts)
Bona justificació i dimensionament dels recursos associats a les activitats científico-tècniques (20 punts)
Adequació (coherència i justificació) de la capacitat científico-tecnològica dels agents d’R+D implicats per realitzar la part científicotecnològica del projecte (30 punts)

Criteri 2. Impacte del projecte (30%)
-

Impacte previst en la competitivitat dels participants del projecte (34 punts)
Impacte previst en l’entorn (23 punts)
Impacte en la R+D de l’empresa (20 punts)
Impacte previst en la sostenibilitat (23 punts)

Criteri 3. Implementació del projecte (20%).
-

Gestió del projecte (35 punts)
Capacitat de l’/les empresa/es participant/s (25 punts)
Coherència del projecte (40 punts)

Per accedir a l’ajut és necessari obtenir una puntuació mínima de 250 punts i tenir tots els criteris aprovats.
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