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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Bases reguladores i convocatòria d'ajuts:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5849/11070117.pdf

03.- Línies d'actuació

(1) PLANS D’ACTUACIÓ ANUAL AGENTS TECNIO

3.- Plans d’actuació dels centres de suport a la innovació tecnològica (Centres IT):

4.- Altres agents tecnològics:

Incentivació Plans d'Actuació Agents Tecnològics de 

Catalunya 2011 - ACC1Ó

Agents TECNIO, segons l'Anunci publicat al DOGC Núm. 5782 – 24.12.2010

Concessió de subvencions destinades a incentivar els plans d’actuació dels agents TECNIO.

Els principals objectius d'aquest ajut son:

- Millorar i adaptar els serveis dels agents tecnològics amb una recerca aplicada i desenvolupament previs a la demanda efectiva per part de les 

empreses.

- Millorar la capacitat de provisió de serveis tecnològics i de difusió i foment de la innovació dels agents tecnològics, la qual cosa permetrà 

reforçar la capacitat d’innovació de les petites i mitjanes empreses dels sistemes productius locals de Catalunya.

- Millorar la seva capacitat de transferència de coneixement i tecnologia a mercat.

- Promoure la coneixença entre els agents TECNIO per aprofitar sinèrgies entre ells, evitat duplicitats, i concentrar massa crítica per aconseguir 

donar una oferta cada cop més integrada a l’empresa i ser capaços de fer aflorar i dur a terme projectes col·laboratius de alt valor afegit a nivell 

regional, estatal, europeu i internacional.

Activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla de treball destinat a incrementar la capacitat de transferència 

tecnològica del centre. 

a) Activitats de caràcter no econòmic relacionades amb accions de R+D independent, sempre que aquestes tinguin la finalitat de 

millorar els coneixements i/o generar-ne de nous .

b) Activitats relacionades amb la definició i execució d’un pla de treball per la promoció i difusió i promoció tecnològica del centre 

(fins a un màxim de 80.000 euros).

Els Centres Tecnològics poden presentar un pla d’actuacions que contempli una o les dues activitats proposades. 

1.- Plans d’actuació dels centres tecnològics avançats (CTA):

Activitats de caràcter no econòmic incloses en els plans d’actuació presentats i constituïts per accions de R+D independent, 

sempre que aquestes tinguin la finalitat de millorar els coneixements i/o generar-ne de nous.  

2.- Plans d’actuació dels centres tecnològics (CT):

Activitats de caràcter no econòmic relacionades amb accions de R+D independent, lligades al impuls d’actuacions de transferència 

tecnològica em les seves diferents modalitats : projectes cooperatius, explotació de la propietat industrial i creació d’empreses de 

base tecnològica.

Plans d’actuació referits a les activitats de promoció i difusió de tecnologia.

12.450.000 €

Pagament de l'ajut: el 100% de l'ajut en forma de subvenció es paga a posteriori un cop s'ha justificat la despesa. Hi ha possibilitat de bestreta 

(cal presentar aval bancari).

Període d'execució: L’actuació subvencionada s’haurà de dur a terme dins de l’exercici de la convocatòria.
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04.- Ajuts màxims i tipus

(1) PLANS D’ACTUACIÓ ANUAL AGENTS TECNIO

1.- Plans d’actuació dels centres tecnològics avançats (CTA): 

2.- Plans d’actuació dels centres tecnològics (CT): 

3.- Plans d’actuació dels centres de suport a la innovació tecnològica (Centres IT): 

4.- Altres agents tecnològics

(2) AJUTS PER INCENTIVAR L’EXECUCIÓ DE PROJECTES COL•LABORATIUS ENTRE ELS AGENTS TECNIO

05.- Conceptes Subvencionables

1.- Plans d’actuació dels centres tecnològics avançats (CTA):

2.- Plans d’actuació dels centres tecnològics (CT):

* Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actuacions subvencionables.

* Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable dedicats exclusivament i permanentment a 

l’activitat de recerca i desenvolupament.

* Contractació de serveis a tercers.

* Despeses de materials i accions de difusió, viatges interurbans, allotjament dels ponents i presència en els mitjans de 

comunicació, previstes en el pla de promoció tecnològica.

* Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.

* Despeses de personal propi.

* Contractació de serveis a tercers.

* Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable dedicats exclusivament i permanentment a 

l’activitat de recerca i desenvolupament.

* Despeses de lloguer d’instal·lacions científico-tècniques associades al projecte.

* Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.

Projectes de col·laboració estable, lligats a activitat de R+D independent de caràcter no econòmic, en els que hi participin al menys 2 centres 

TECNIO, amb l’objectiu d’incrementar la capacitat de transferència de tecnologies a la industria i que responguin a les següents tipologies:

- Creació d’equips transversals i unitats de recursos compartits per a la realització de projectes de R+D o de serveis de transferència tecnològica.

- Projectes integrats i línies de recerca compartides.

- Projectes de valorització tecnologia.

- Projectes d’expansió internacional.

S’entén per col·laboració estable la relació contractual, per escrit, que contempli l’obligació de les parts a col·laborar en el marc d’un pla 

estratègic de col·laboració consensuat per les parts amb una durada mínima de 3 anys, i que entre d’altres acords, reguli els aspectes 

corresponents a la titularitat dels actius i/o a la propietat intel·lectual i industrial resultants de la col·laboració entre les parts.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable.

(1) PLANS D’ACTUACIÓ ANUAL AGENTS TECNIO

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable.

El cost subvencionable del projecte no podrà superar els 3.000.000 euros.

Un 20% de l’ajut total restarà condicionat al compliment d’uns objectius anuals.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable pels plans d’RD i del 75% pels plans de difusió i promoció 

tecnològica.

El cost subvencionable del projecte no podrà superar els 500.000 euros.

Un 20% de l’ajut total restarà condicionat al compliment d’uns objectius anuals.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable.

El cost subvencionable del projecte no podrà superar els 60.000 euros.

Un 20% de l’ajut total restarà condicionat al compliment d’uns objectius anuals quan l’ajut superi els 30.000 euros.

La intensitat màxima de l’ajut serà del 100% del cost subvencionable per els plans d’R+D i del 75% pels plans de difusió i promoció 

tecnològica.

El cost subvencionable del projecte no podrà superar els 100.000 euros.

Un 20% de l’ajut total restarà condicionat al compliment d’uns objectius anuals.

(2) AJUTS PER INCENTIVAR L’EXECUCIÓ DE PROJECTES COL•LABORATIUS ENTRE ELS AGENTS TECNIO
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3.- Plans d’actuació dels centres de suport a la innovació tecnològica (Centres IT):

4.- Altres agents tecnològics

En general: 

- No s’admetran com a subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol·licitant.

- Quan l’import de la despesa subvencionable superi la quantia de 12.000 euros en el cas de subministrament de béns d’equip o prestació de 

serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors.

* Despeses de personal expert dedicat a la transferència de tecnologia, a les tasques de gestió interna i a la promoció de les 

capacitats del centre dins el mon empresarial. No s’accepta personal funcionari com a despesa subvencionable, ni al personal 

lligat a projectes de recerca.

* Despeses d’equipament destinat específicament a línies de transferència tecnològica.

* Contractació de serveis a tercers amb l’objectiu de millorar les capacitats de valorització i transferència tecnològica, així com les 

seves capacitats de gestió empresarial (pla estratègic, pla de màrqueting,...).

* Depeses de formació en transferència tecnològica (< 5.000 €).

* Despeses de promoció del centre: jornades de presentació del centre a les empreses, contractació de ponents, lloguer d’espais, 

material i accions de difusió, viatges interurbans i allotjament, assistència a fires i a missions tecnològiques i presencia en mitjans 

de comunicació.

* Despeses de personal propi lligades directament a la realització de les actuacions subvencionables.

* Despeses d’adquisició d’equipaments, instrumental i material inventariable dedicats exclusivament i permanentment a 

l’activitat de recerca i desenvolupament.

* Contractació de serveis a tercers.

* Despeses de materials i accions de difusió tecnològica, viatges interurbans, allotjament dels ponents i presència en els mitjans 

de comunicació.

* Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.

(2) AJUTS PER INCENTIVAR L’EXECUCIÓ DE PROJECTES COL•LABORATIUS ENTRE ELS AGENTS TECNIO

* Despeses de personal (investigadors, tècnics i altre personal auxiliar, sempre que estigui exclusivament dedicat a la consecució de l’actuació 

presentada).

* Despeses d’equipaments, instrumental i material utilitzats exclusivament per a la realització dels projectes col·laboratius, i que, per tant, seran 

compartits pels socis.

* Despeses de subcontractació d’agents tecnològics.

* D’altres despeses de subcontractació com ara assessoria legal, consultoria i formació especialitzada.

* Despeses de viatges i allotjament, justificades per la realització del projecte.

* Despeses de lloguer d’instal·lacions científico-tècniques associades al projecte.

* Despesa de realització, per part d’un auditor de comptes, de l’informe de justificació de l’actuació subvencionada.
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