NUCLIS R+D PER A PROJECTES D’ECONOMIA CIRCULAR 2020
ACCIÓ – Departament d’Empresa i Coneixement
Pressupost total subvenció:
Import màxim de 150.000 € per projecte

1.500.000 €

Termini de presentació:
29 de setembre
Del 23/07/2020 fins al 29/09/2020 a les 14:00h

01. Beneficiaris
Les empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya i com a mínim 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
També podran participar entitats cooperadores (punt 4 de l’annex 2 de les Bases Reguladores) sempre que tinguin establiment operatiu a
Catalunya o en alguns dels següents països: Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà.

02. Resum
Són ajuts minimis, a fons perdut, destinats a incentivar la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en
projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus. I així, contribuir a la millora del comportament ambiental de les
empreses en matèria de prevenció i gestió de residus i accelerar la transició cap a models més circulars.
Hi ha dues categories:
 Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu del propi sol·licitant. Tindran com
a objectiu implantar el resultat del projecte en centre/s operatiu/s propi/s del beneficiari.
 Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. Tindran com a objectiu dissenyar una
tecnologia a implantar a una altra entitat no participant en el projecte.
Objectius dels projectes: són comuns a les dues categories de projectes.
 Que el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins de l’economia.
 Que es generi el mínim de residu possible.
 Caminar cap a l’objectiu de màxima eficiència en l’ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus
en tot el cicle de vida dels productes.
 Millora de processos de tractament de residus amb l’objectiu de recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que
finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).
Requisits dels projectes:
 Han d’estar relacionats amb la generació i gestió de residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja existents.
Basats en els Technology Readiness Levels (TRL), han de tenir un TRL entre 3 i 4 per a la recerca industrial i entre 5 i 7 per al
desenvolupament experimental.
 Tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000€. Les empreses sol·licitants amb una despesa subvencionable
prevista igual o superior als 200.000€ han de ser APTES financerament (punt 5 del glossari de l’annex 2 de les Bases Reguladores).
 Haver-se iniciat a partir de la data de presentació de la sol·licitud, i finalitzar en un màxim de 3 anys.
 Estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en la RIS3CAT.
 Ser tècnicament i financerament viables.
 Dur-se a terme a Catalunya.
Pagament: el 100% de l’ajut quan un cop ACCIÓ hagi fet les comprovacions pertinents. Hi ha la possibilitat de fer pagaments parcials.
Bestreta: fins al 100% de l’ajut atorgat, prèvia presentació d’aval per l’import de la bestreta més interessos.
Termini de resolució: màxim 6 mesos des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
Durada projectes: màxim 3 anys a partir de la data de presentació de la sol·licitud.
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Termini per a la justificació: màxim 2 mesos des de la finalització del projecte.
Documentació: model normalitzat de sol·licitud, memòria tècnica del projecte, pressupost complert i detallat del projecte, declaració dels
ajuts rebuts en concepte de minimis, comptes anuals (només beneficiàries amb una despesa subvencionable superior a 200.000€), etc.
Els impresos normalitzats dels documents estan disponibles a la web d’ACCIÓ.
Més informació:

DOGC – Convocatòria

DOGC – Bases reguladores

ACCIÓ – Webinar

03. Intensitats màximes dels ajuts

Import màxim de subvenció: 150.000€ per projecte.
Despesa mínima: el 60% de la despesa considerada subvencionable ha d’estar realitzada i correctament justificada.

04. Despeses Subvencionables
Les que responguin a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries i es realitzin en el termini i en les
condicions regulades en aquestes bases.
 Despeses de personal contractat: investigadors, tècnics i personal auxiliar. Exclosos contractes de formació i/o pràctiques, i el
personal vinculat a tasques administratives i de gestió del projecte. Imputació màxima del 80% de la jornada laboral.
 Col·laboracions externes: despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual, contractació externa per a tasques
d’enginyeria o disseny i assajos i proves de laboratori. Màxim el 50% del total de la despesa subvencionable.
 Altres despeses directament vinculades a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.
 Despeses indirectes: un 7% de les despeses directes de personal.
 Despeses d’auditoria: màxim 1.500€ per justificació realitzada (màxim 2 justificacions per projecte i empresa).
Es podran fer subcontractacions fins un màxim del 50% del cost total elegible.
Despeses no subvencionables: interessos, sancions, despeses de procediments legals i judicials, impostos indirectes, despeses financeres,
la construcció, compra o lloguer dels espais habituals, despeses de desplaçament i allotjament, etc.

05. Criteris de valoració i selecció
Bloc I. Valor tecnològic: Qualitat científica i tecnològica del projecte – 200 punts (Puntuació mínima 100)
1.1. Objectius generals i específics del projecte. (Màxim 100 punts)
1.2. Grau de novetat del projecte, relacionat amb l’estat de l’art. (Màxim 100 punts)
Bloc II. Implementació: Estructura, gestió i capacitats – 100 punts (Puntuació mínima 50)
2.1. Metodologia i pla de treball. (Màxim 30 punts)
2.2. Pla de contingència. (Màxim 10 punts)
2.3. Capacitat RD sol·licitant i detall tasques entitats cooperadores. (Màxim 40 punts)
2.4. Adequació, coherència i recursos. (Màxim 20 punts)
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Bloc III. Impacte del projecte – 200 punts (Puntuació mínima 100)
3.1. Durant el projecte:
3.1.1. Generació de llocs de treball. (Màxim 10 punts)
3.1.2. Propietat intel·lectual. (Màxim 10 punts)
3.1.3. Col·laboració efectiva: Increment de coneixement del sol·licitant i Transferència Tecnològica. (Màxim 10 punts)
3.2. A posteriori del projecte:
3.2.1. Inversió industrial associada. (Màxim 10 punts)
3.2.2. Internacionalització de la innovació (alineament amb fons EU). (Màxim 20 punts)
3.2.3. Impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l’àmbit de l’economia circular a Catalunya i la seva rellevància
ambiental.
3.2.3.1. Aplicació de la jerarquia de gestió. (Màxim 50 punts)
3.2.3.2. Potencial de reducció efectiva dels residus. (Màxim 75 punts)
3.2.3.3. Si el projecte substitueix o elimina substàncies extremadament preocupants (SEP). (Màxim 10 punts)
3.2.3.4. Estar en possessió de l’EMAS i/o estar associat al Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de
GEH de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. (Màxim 5 punts)
Les sol·licituds han d’obtenir una puntuació total mínima de 250 punts per optar a la subvenció. Si el pressupost és insuficient, s’aprovaran
les que tinguin una puntuació total més elevada.
Entre els projectes que obtinguin la mateixa puntuació total, es prioritzaran aquells que tinguin més punts en el criteri 3.2.3. En cas de
seguir obtenint la mateixa puntuació, es prioritzaran els que tinguin més punts al criteri 3.1.
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