
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost Proj. Innovació Agrupada (PIA): 1.000.000 € Termini(s): 11/07/2012

Proj. De Canvi Estratègic (PCE): 1.500.000 €

01.- Beneficiaris

PCE: Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i que tinguin activitat industrial o de serveis a la indústria.

02.- Resum

Duració: Hauran de començar a partir de la data de la convocatòria i finalitzar en la data que indiqui la resolució.

Resolució: 11/01/2013

Pagament: 100% un cop justificat i avaluat per ACC1Ó

03.- Línies d'actuació

04.- Despeses subvencionables i intensitat per tipus de despesa

PIA:

5.- Altres despeses associades al projecte: 50%

PCE:

05.- Criteris de valoració i ponderació

PIA:

Impacte socioeconòmic del projecte. Impacte sobre les empreses, el territori i el sector (valor 25).

PCE:

Contribució a la internacionalització de l’economia catalana (projectes amb vocació internacional) (valor 15).

L'ajut total del projecte no podrà superar els 90.000 €

Grau de maduració, consistència i viabilitat del pla estratègic (valor 20).

Coherència tècnica i econòmica del projecte (valor 20).

Impacte socioeconòmic del projecte (valor 20).

Projecció de la facturació i del benefici previst (valor 15).

Capacitat de l’empresa per dur a terme el projecte (econòmica, tècnica...) (valor 10).

Actuació alineada amb els reptes estratègics del sector (valor: 25).

Capacitat de l’organisme de suport a la PIME i dels assessors externs en definir, estructurar i executar projectes d’impacte sobre la 

competitivitat de les empreses del sector (valor: 20)

Grau de maduració, coherència i viabilitat tècnica i econòmica del projecte (valor: 20).

Grau d’implicació de l’organisme en les diferents accions organitzades des d’ACC1Ó per a projectes agrupats amb agents locals i sectorials (en 

endavant agents) (valor: 10).

PCE: S’entén per canvi estratègic d’alt impacte el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa en el termini més 

breu possible, mitjançat l’inici d’activitats no habituals per a l’empresa i que constitueixin en el futur el seu nucli de negoci. Aquesta nova 

activitat ha d’estar definida en un pla estratègic i pot representar l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de 

productes d’alt valor afegit i/o l’accés a mercats d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment.

1.- Despeses externes i de viatges interurbans, allotjament i estudis de bones pràctiques (benchmarking): fins al 75% del cost subvencionable.

2.- Adquisició de maquinària i equipaments: fins al 20% del cost subvencionable per a petites empreses i fins al 10% per a mitjanes empreses

3.- Despeses de formació específica: fins el 25%.

4.- Despeses associades a la realització d’un projecte de recerca i desenvolupament (personal, instrumental i material, assessorament…): fins al 

50% en el cas de recerca industrial i de fins al 25% en el cas de desenvolupament experimental.

5.- Despeses d'auditor: 100% fins a 3.000 €

1.- Assessorament extern: fins un 75%

3.- Despeses de personal intern: 10% (amb els següents límits, director tècnic o de projecte: 49,37 €/h, tècnic sènior: 40,77 €/h, tècnic júnior: 

32,17 €/h, tècnic mig: 27,87 €/h, auxiliar: 16,76 €/h.)

4.- Despeses d'auditor: 100% amb el límit de 3.000 €

2.- Despeses de bossa de viatge: consultar a www.acc10.cat

PCE: Són ajuts per a empreses amb establiment operatiu a Catalunya pel desenvolupament de projectes de canvi estratègic d’alt impacte, amb 

un canvi de la base competitiva, estratègica i estructural.

Convocatòria i BBRR: 

Projectes d'Innovació Agrupada o projectes de Canvi Estratègic d'Alt Impacte
ACC1Ó

PIA: Han de ser projectes amb capacitat d’actuar com a tractors sobre la cadena de valor del sector, amb massa crítica suficient que contribueixi 

al posicionament global del negoci.

Projectes d’Innovació Agrupada, entre d’altres: les actuacions d’innovació organitzativa, la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, 

comercialització i/o màrqueting conjunts, projectes destinats a aconseguir la creació o incorporació a plataformes tecnològiques compartides, 

projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de gestió, financer i/o operacional dels negocis.

PIA: Els Organismes de suport a la PIME, entesos com a organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica 

pròpia, que de manera habitual prestin serveis de suport a la innovació i a la modernització en les seves diverses formes a les PIME, i disposin de 

recursos materials i humans per impulsar i orientar els projectes innovadors esmentats. Si el projecte ho requereix, seran beneficiaris els 

Organismes de Suport a la PIME juntament amb empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Enllaç DOGC
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http://www.acc10.cat/
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=610079&language=ca_ES

