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Comunitats RIS3CAT 2015 - Programa Operatiu 
FEDER de Catalunya 2014-2020 

Pressupost                                            
24.000.000 d’euros 

Data límit sol·licitud:  
15 de setembre del 2015 

  

01. Beneficiaris 
Empreses , agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers i les entitats de suport a l’empresa que executen el pla 
d’actuacions de la comunitat RIS3CAT. Tots els membres han d’executar despesa subvencionable, en, com a mínim, un 
projecte del pla d’actuacions. (veure definició dels beneficiaris al glossari de la convocatòria, enllaç a l’apartat de sota) 

02. Resum 

Objectiu: 
Acreditació de comunitats RIS3CAT i la selecció dels projectes col·laboratius de recerca.  
Les comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses, agents del sistema R+D+I, organitzacions clústers, i entitats de suport 
a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la 
transformació econòmica de les activitats productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través 
d’un pla d’actuacions per implementar-la. 
 
Procediment de sol·licitud:  
1. L’entitat coordinadora de la comunitat ha de complimentar l’imprès de sol·licitud d’acreditació de la comunitat, que 
inclou la presentació del pla d’actuacions i la sol·licitud de l’ajut per al projecte de coordinació. 
2. El líder de cadascun dels projectes ha de complimentar la sol·licitud específica per a cada projecte que forma part del pla 
d’actuacions de la comunitat. (models disponibles a http://accio.gencat.cat/cat/ ) 
 
Documentació:  
Veure pàgines 5 i 6 de la convocatòria a l’enllaç de sota d’aquest apartat 
 
Requeriments: 

 Composició mínima de 8 membres (entitats vinculades compten com un sol membre). Un mínim de 4 membres seran 
empreses amb ànim de lucre i han de participar en un mínim del 30% del pressupost. 

 Àmbit d’actuació: els membres han de tenir com a objecte social/fundacional el desenvolupament d’activitats 
relacionades en un dels àmbits sectorials líders de l’estratègia RIS3CAT (veure preàmbul de la convocatòria a l’enllaç de 
sota). 

 Pressupost subvencionable mínim: 7 milions d’euros 

 Subvenció màxima per comunitat de 6 milions d’euros  

 Subvenció màxima serà del 50% de la despesa elegible 
 

http://accio.gencat.cat/cat/
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ACCIÓ farà una avaluació financera als beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000€. 
El resultat d’aquesta avaluació, que consistirà en una anàlisi de la liquiditat, l’autonomia financera, la rendibilitat i la 
solvència del beneficiari en base a les dades de l’últim exercici tancat, serà d’apte o de no apte (veure punt 8 del glossari). 
Els membres considerats no aptes no s’acceptaran com a membres de la comunitat i per tant no computaran per assolir el 
nombre mínim de membres requerits. 
 
L’entitat coordinadora de la comunitat, entre altres, té la funció i obligació de representar la comunicat RIS3CAT i ser la 
interlocutora única de l’Administració. 
 
Acord de consorci 
En el moment de la sol·licitud, els membres de la comunitat RIS3CAT han de disposar d’un esborrany d’acord de consorci 
(model disponible a la web d’ACCIÓ) 
 
Terminis d’execució dels projectes 
S’ha d’iniciar amb posterioritat a la sol·licitud de l’ajut i dins dels 18 primers mesos de la notificació de la resolució de 
l’acreditació de la comunitat RIS3CAT. La durada dels projectes no pot sobrepassar els tres anys, des de la data de la 
sol·licitud. 
 
Termini resolució: sis mesos comptats a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

Pagament de l’ajut: 
1. Una tercera part de l’ajut atorgat segons resolució es pagarà en la modalitat de bestreta, sense necessitat de 

garanties i en l’any d’inici del projecte.  
2. Una tercera part de l’ajut es pagarà una vegada el líder del projecte hagi presentat una justificació parcial del projecte 
que correspongui, com a mínim a una tercera part de la despesa subvencionable total objecte de subvenció i un cop 

ACCIÓ hagi comprovat la justificació de la realització del projecte subvencionat i hagi elaborat un acta favorable de 
comprovació. 
3. Una tercera part de l’ajut o la quantitat corresponent d’acord amb el resultat de la justificació es pagarà una vegada el 
líder del projecte hagi presentat la justificació final del projecte subvencionat i un cop ACCIÓ hagi comprovat la 
justificació de la realització del projecte subvencionat i hagi elaborat un acta favorable de comprovació. 
4. En el cas del projecte de coordinació, les justificacions han de ser presentades pel coordinador de la comunitat. 
 

El pagament dels ajuts es farà de manera individual a cadascun dels beneficiaris. 
 

Criteris de valoració: pàgina 13 i següents de la convocatòria (enllaç de sota) 

Enllaç a la convocatòria: http://accio.gencat.cat/cat/binaris/DOGC%20Comunitats%20RIS3CAT_tcm176-215557.pdf  

 

03. Tipus de projectes 
1. Projecte de coordinació. 

El projecte de coordinació consisteix en gestionar, supervisar i fer seguiment del pla d’actuacions de la comunitat i de la 
seva estructura de governança. 
2. Projectes col·laboratius de recerca industrial, desenvolupament experimental i innovació. 
Poden incloure activitats de recerca industrial, de desenvolupament experimental, d’innovació en matèria d'organització, 
d’innovació en matèria de processos i d’assessorament i suport en matèria d’innovació per a pimes (veure definicions al 

glossari de la convocatòria). 
3. Projectes col·laboratius d’innovació en matèria de processos i organització.  

Poden incloure activitats d’innovació en matèria d'organització i d’innovació en matèria de processos 

http://accio.gencat.cat/cat/binaris/DOGC%20Comunitats%20RIS3CAT_tcm176-215557.pdf
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04. Intensitats màximes dels ajuts segons normativa  

 

05. Despesa elegible  
Despeses del projecte de coordinació 

 Despeses de personal propi (en nòmina) i contractat de l’entitat coordinadora. 
 Despeses de contractació de consultoria i serveis equivalents per a tasques de gestió de la comunitat RIS3CAT (les 

despeses de consultoria i serveis equivalents no podran excedir el 50% de les despeses totals de coordinació) 
 Les despeses en lloguer o ús d’espais en audiovisuals i en comunicació per dur a terme activitats directament 

relacionades amb l’execució del projecte. 
 El beneficiari podrà subcontractar fins a un 50% de l’activitat subvencionada prèvia acceptació expressa per part 

d’ACCIÓ. 

 
Despeses subvencionables per les activitats de recerca industrial, desenvolupament experimental, i 
innovació en processos i organització 
 Despeses de personal 

o Despeses de personal d’empreses i organismes no públics: el personal d’estructura màxim un 80%, el 

personal de nova contractació en obra i servei fins el 100% .El personal directiu màxim 30%, excepte si són 
Pime, llavors 70% 

o Despeses de personal d’empreses i organismes públics: nomès es considerarà subvencionable el personal de 
nova contractació en obra i servei, en la mesura que estigui dedicat al projecte. 

 Despeses de col·laboracions externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte, entre d’altres: 
o Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual. 
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o Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny. 
o Assajos i proves de laboratori. 

 Despeses d'equipament i instrumental, en la mesura i durant el període en què s'utilitzin per al projecte. 
o Equipaments, instrumental i les instal·lacions específiques necessaries per a la posada en marxa dels actius, 

en la mesura que s’incorporin al seu cost d’adquisició. 
o Actius generats com a conseqüència del projecte o fets a mida pel projecte tal i com motlles i utillatges, 

prototips i plantes pilot, sempre i quan no es comercialitzin. 

o Actius intangibles tals com llicencies de software, coneixements i patents adquirides o obtingudes per 
llicencia de fons externes en condicions de plena competència. 

 Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte. 
o Material inventariable o fungible, components, subministres i productes equivalents que es derivin 

directament del projecte. 
o Material per a la construcció de prototips, sempre i quan no es comercialitzin. 

o Rentings i cost de lloguer d’actius i instal·lacions d’investigació o assaig necessari pel projecte. 
 
Despeses subvencionables per les activitats d’innovació. 
En el cas de pimes, despeses de contractació de serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació: 

 Despeses d’obtenció i validació de patents i d’altres actius immaterials. 
 Consultoria, assistència i formació en els àmbits de: la transferència de coneixements; l’adquisició, protecció i 

explotació d’actius immaterials (patents, llicències, coneixements tècnics i altres drets de propietat intel·lectual). 

 Contractació de serveis de suport a la innovació com: l’accés a bancs de dades o biblioteques, serveis 
d’investigació de mercats, l’ accés a laboratoris o a serveis d’etiquetat de qualitat, assaig i certificació. 

 
Despeses excloses de la subvenció: indirectes, IVA, les derivades de la sol·licitud, construcció, compra o lloguers 
d’espais on es dugui a terme l’activitat habitual de la subvenció, facturacions entre empreses o entitats participants en 
un mateix projecte, les despeses en què el proveïdor i el beneficiari tinguin vinculació, excepte que s’obtingui una 
autorització prèvia, despeses de viatges i desplaçaments. 

 

 


