
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 2M€ Termini (s):  del 17/06 fins el 20/09/2011

100% subvenció

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Bases + convocatòria: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/binaris/DOGC_CLUSTERS_NON_2011_tcm176-94742.pdf

Enllaç Sol·licitud: http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2011/estrategia-empresarial/NON.jsp

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Actuació #1:

   - Assessorament extern per a la realització del pla de negoci.

   - Assessorament extern per a la realització d'estudis de mercat.

   - Viatges interurbans, allotjament i estudis de bones pràctiques (benchmarking) a centres tecnològics, universitats i empreses.

Noves Oportunitats de Negoci (NON) - ACC1Ó

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb activitat industrial o de serveis a la indústria.

Ajuts per la realització de projectes que permetin desenvolupar noves oportunitats de negoci, amb un canvi de la base competitiva, estratègica i 

estructural.

S’entén per desenvolupament de noves oportunitats de negoci el conjunt de mesures adreçades a garantir la viabilitat econòmica de l’empresa, 

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 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. Projectes empresarials de canvi estratègic consistents en la realització d'un pla de negoci.

     Realització d’un anàlisi inicial on s’estudia la situació actual de l’empresa, així com la necessitat d’explorar noves oportunitats de negoci i

     realització d’un pla de negoci que inclogui les mesures i recursos necessaris per garantir la viabilitat (estudi del mercat, definició del nou model 

de negoci a desenvolupar, reflexió estratègica, pla de màrqueting, desplegament operatiu, pla financer).

2. Projectes empresarials de canvi estructural, d’implementació de les accions definides en el pla de negoci previ.

Actuació #2: import màxim d’ajut: 90.000€

Actuació #2:

   - Adquisició de maquinària i equipaments (només PIMES i sempre que el beneficiari contribueixi en ≥ 25% al seu finançament i la inversió es 

mantingui en el mateix territori durant almenys 5 anys).

    Fins al 20% del cost subvencionable per a petites empreses i fins al 10% per a mitjanes empreses.

   - Despeses externes vinculades exclusivament a la nova activitat i dirigides a la gestió del projecte de desenvolupament de noves oportunitats 

de negoci, la creació de nous canals comercials, la creació de producte propi d’alt valor afegit inexistent fins al moment, la realització de prototips 

i proves de simulació i la realització de certificacions i homologacions de producte

     Fins al 75% del cost subvencionable.

   - Viatges interurbans, allotjament i estudis de bones pràctiques (benchmarking) a centres tecnològics, universitats i empreses.

     Fins al 75% del cost subvencionable.

   - Formació externa personal per adaptar-se nova activitat.

     Fins al 25% del cost subvencionable.

   - En casos de canvi estructural amb projecte R+D: Despeses de personal (investigadors, tècnics i d'altre personal auxiliar), costos d'instrumental i 

material, assessorament i altres despeses de funcionament.

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

A tenir en compte:

     - Els projectes de canvi estratègic s'hauran d'iniciar i es comptabilitzaran les despeses a partir del primer dia de l'exercici de la convocatòria (1 

de gener de 2011) i els projectes de canvi estructural a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció.

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

     - Aquest ajut rep cofinançament FEDER en el marc del Programa Operatiu de Competitivitat Regional i Ocupació de Catalunya 2007-2013

     - Resolució: termini màxim de 6 mesos a comptar a partir de la fi de termini de sol·licitud

     - El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi certificat la justificació de la despesa corresponent.

     - Ajut subjecte a minimis

Actuació #1: ajut de fins al 75% del cost subvencionable del projecte, amb un màxim de 60.000€
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