Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d’Innovació

NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL

Nuclis d’R+D Locals 2017 – FEDER - GENCAT
Budget:

4.500.000 euros

Submission deadline:

1 de març del 2018

01. Beneficiaries
Empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de
vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
02. Abstract
Objectiu: Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d’activitats de R+D dutes 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
li citacions internacionals.
 Es valorarà la generació de nova ocupació (especialment aquella d’alt nivell de qualificació tècnica) i d’inversions
industrials o el manteniment de l’activitat científica i productiva a Catalunya, així com la participació de membres del
sistema de Recerca i Innovació de Catalunya.
 Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de comportar l’obtenció de productes i processos nous o
tecnològicament millorats tecnològicament respecte als ja existents.
El pressupost mínim global del projecte serà:
 Projectes presentats de forma individual: 200.000 Euros.
 Projectes presentats de forma col·laborativa: 500.000 Euros; (mínim 2 empreses i regulades per un acord d’agrupació
i on cap de les empreses tingui una participació de més del 70% de la despesa subvencionable elegible per al projecte).
Durada dels projectes: poden començar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de
finalitzar en un màxim de dos anys i mig després d’aquesta data.
Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en
l’estratègia d’especialització RIS3CAT, detallades al preàmbul. Es pot consultar i ampliar aquesta informació a:
http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
Documentació a adjuntar amb les sol·licituds:
a) Document acreditatiu de poders per actuar com a representat legal de l'entitat que sol·licita l’ajut.
b) Memòria tècnica del projecte d’acord als requeriments descrits en la base 2.1. de les bases reguladores.
c) Resum executiu publicable del projecte on s’autoritza a ACCIÓ a fer difusió pública d'aquest contingut.
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d) Per projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats en forma
col·laborativa (projectes locals col.laboratius): versió preliminar de l’acord d’agrupació dels participants.
e) Per aquells beneficiaris amb una despesa subvencionable prevista igual o superior a 200.000,00 euros: Resultat de
l’autoavaluació financera que s’estableix a la base 3.5 de les bases reguladores d’aquests ajuts, rebuda per correu
electrònic a l’adreça indicada al formulari.
f) Alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.
Intensitat màxima de l’ajut:

Activitats de recerca industrial
Activitats de desenvolupament experimental

Petita empresa
50%
45%

Mitjana empresa
50%
35%

Gran empresa
50%
25%

L’ajut màxim per projecte serà de:
 Projectes presentats de forma individual: 125.000 Euros.
 Projectes presentats de forma col·laborativa: 300.000Euros.
Enllaç a Bases Reguladores:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=803148
Enllaç a Convocatòria:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=803766
04. Eligible expenditure








Despeses de personal contractat o de nova contractació.
Despeses de subcontractacions i col·laboracions externes (el conjunt de les despeses de la partida de
subcontractació i col·laboracions externes no podrà superar el 50% del total de la justificació econòmica
acceptada).
Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel
projecte).
Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte d’R+D.
En el projectes col·laboratius i per a l’empresa que actuï com a líder del projecte, les despeses derivades de
la gestió del projecte (amb un màxim de 8.000€).
Despeses indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 15% de les despeses directes
de personal subvencionables, sense justificació, d’acord al que especifica l’article 68.1 lletra b) del
Reglament (UE) 1303/2013.

04. Evaluation criteria




Qualitat científica i tecnològica del projecte. (40)
Estructura de gestió del projecte i capacitats tècniques del sol·licitant (considerat com a agrupació per a
projectes col·laboratius o com a empresa sol·licitant per a projectes individuals) (20)
Impacte del projecte en la innovació i el coneixement, en el creixement i en el reforç de la
internacionalització del sol·licitant.(40)
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