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Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 1.986.860,36 euros, Termini(s): 10 de juliol de 2014

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Durada, període: Els projectes hauran de començar després de la data de sol·licitud i tindran una durada màxima de dos anys.

Intensitat de l'ajut. Els ajuts podran arribar a uns màxims de:

Enllaç a la convocatòria: http://accio.gencat.cat/cat/binaris/DOGC%20Nuclis_tcm176-186082.pdf 

Enllaç a la sol·licitud: http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2014/innovacio/RD.jsp 

03.-Pressupost mínim i ajut màxim per tipologia: individuals i cooperatius

04.- Despeses subvencionables

05.- Criteris de valoració

- Qualitat científica i tecnològica del projecte. 

- Estructura de gestió i capacitats tècniques i de gestió del sol·licitant. 

- Impacte dels resultats en el mercat, amb visió internacional i d’impacte a Catalunya.

El pressupost mínim global del projecte serà: 

- Projectes presentats de forma individual: 100.000 Euros. 

- Projectes presentats de forma cooperativa: 150.000 Euros. 

L’ajut màxim per projecte serà de: 

- Projectes presentats de forma individual: 120.000 Euros. 

- Projectes presentats de forma cooperativa: 200.000 Euros. 

Nuclis d'Innovació Tecnològica 2014 (Nuclis Locals) - ACCIÓ

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. 

Objectiu: Ajuts a incentivar la realització, de forma individual o cooperativa, d’activitats de R+D amb component internacional i duts a terme a 

Catalunya.
Tipologia d’actuacions 

Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes. Haurà de tenir un fort impacte 

d’internacionalització dels resultats i de la tecnologia, així com d’escalabilitat a convocatòries internacionals de R+D o licitacions 

internacionals. 

Es valorarà la generació de nova ocupació i d’inversions industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a 

Catalunya, així com la participació d'agents TECNIO i CERCA en les activitats d’R+D del projecte 

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

Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, 

Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits 

sectorials d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Energia i recursos, Alimentació, Sistemes 

industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries basades en l’experiència).

El sol·licitant està obligat a presentar un Pla de Internacionalització de la tecnologia, productes o serveis objecte del projecte de 

R+D (una previsió en el moment de presentar la sol·licitud i una actualització passada la meitat del projecte). 

- Despeses de personal propi. 

- Col·laboracions externes. 

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

- En el cas de lesPIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual. 

- Altres despeses vinculades directament a l’activitat d’R+D. 

- Despeses de difusió resultats del projecte, amb un màxim de 10.000€ per projecte (reglament de minimis). 

- Despeses d’auditoria compte justificatiu, amb un màxim de 3.000€ considerant la realització de 2 justificacions per 

empresa (reglament de minimis). 

Tipus d’empresa 
Projecte de 

Recerca 

Projecte de 

Desenvolupament 

Cooperació o difusió de 

les activitats de Recerca 

Gran empresa 50% 25%

Mitjana empresa 60% 35%

Petita empresa 70% 45%

15 % addicional amb un 

màxim del 80% global 
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