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INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT 2014- ACC1Ó

Entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de projectes de 

reforç de la competitivitat. 

Es consideren entitats de suport a l’empresa: 

- Les organitzacions públiques o privades, sense finalitat de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis a les 

empreses, que tinguin com a objecte la millora de la competitivitat de les empreses i disposin de recursos materials i humans per impulsar i 

orientar els projectes esmentats. 

- Les entitats amb participació majoritària de capital públic que prestin de manera habitual serveis empresarials de suport a la competitivitat 

de les empreses, i promoguin projectes que s’ajustin al que estableixen aquestes bases sense perseguir, en els projectes esmentats, l’obtenció 

de beneficis

L'objecte d'aquesta convocatòria és l'atorgament dels ajuts a iniciatives de reforç de la competitivitat.

S’entenen com a projectes de reforç de la competitivitat, entre d’altres: la creació d’entorns d’aprovisionament, venda, comercialització i/o 

màrqueting conjunt; projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, financer i/o operacional 

dels negocis del clúster o professionalització de clúster mànagers. 

Els projectes els pot realitzar una única entitat de suport a l’empresa o bé, si el projecte ho requereix, més d’una entitat de suport a l’empresa i 

les empreses sòcies de les entitats. 

Duració dels projectes: Els projectes es poden dur a terme des de l’1 de gener de 2014 fins a la data que s’indicarà en la resolució d’atorgament 

de l’ajut. 

Termini màxim de resolució: 31 de novembre 

- Actuació alineada amb els reptes estratègics del sector en el que actua el projecte. (Valor: 25)

- Impacte socioeconòmic del projecte. (Valor: 25)

- Capacitat de l'entitat de suport a l’empresa 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’innovació o connexió internacional del projecte. (Valor: 10)

Consultar el text d ela convocatòria per més detall dels criteris.

Enllaç Acció (més documentació):

http://accio.gencat.cat/cat/ajuts-financament/ajuts2014/estrategia-empresarial/entitats.jsp 

Pagament: el 100% un cop executat i justificat

Enllaç Convocatòria:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6603/1349454.pdf 

- Despeses externes relacionades amb el projecte (Màxima intensitat 75%); com ara: consultoria, experts, serveis externs, lloguer de sales, 

entrades a esdeveniments fora del territori espanyol, disseny i material de difusió i comunicació (inclou la subcontractació del disseny i la 

materialització dels elements de difusió i comunicació com ara pòsters, vídeos, fulletons, etc.) 

- Viatges fora de territori espanyol relacionats amb el projecte. (Import bosses de viatge) 

- Viatges de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, experts o similars. (Màxima intensitat 75%) 

- Despeses del gerent de l’entitat que actua com a sol·licitant o com a entitat participant. (Màxima intensitat 20%). Hores de dedicació per a la 

gestió del projecte del personal de l’entitat de suport a l’empresa que actua com a entitat sol·licitant o com a entitat participant. En el cas que 

aquesta gestió sigui externa, s’admetrà lamateixa despesa com a contractació externa, sempre i quan aquesta tasca quedi definida en un acord 

previ entre el beneficiari i la persona externa. 

- Despesa de realització de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada. (Màxima intensitat de 1.500€)
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