
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 1.000.000 € Termini(s): 19 d'abril de 2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Presentació de les sol·licituds, forma i lloc:

Termini màxim de resolució: 19 d'octubre.

El pressupost màxim per pla d'actuació no podrà superar els 200.000 euros.

La intensitat màxima de l'ajut és del 100% del cost subvencionable.

Enllaç ACC1Ó amb les Bases Reguladores i més informació: 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/ajuts-financament/ajuts2012/innovacio/entitats.jsp

03.- Línies d'actuació i tipologia dels projectes subvencionables

Tipologia dels projectes subvencionables:

Tipologia dels projectes subvencionables:

a) Assessorament als projectes de valorització via llicència de patents o via creació d’empreses de base tecnològica.

b) Projectes de sensibilització de l'activitat de valorització en l'escola de negoci o col·legi professional.

04.- Conceptes Subvencionables

a) Despeses de personal propi, lligat directament a la realització de les actuacions subvencionables. No s’accepta personal funcionari com a 

despesa subvencionable. 

b) Contractació de serveis a tercers.

c) Despeses de material i accions de difusió, viatges interurbans i allotjament, assistència a fires i presència en mitjans de comunicació.

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació d’unitats de valorització.

• Les sol·licituds s'ha adreçar al conseller delegat d'ACC1Ó i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat, adjuntant-t'hi una memòria del 

projecte en PDF. Trobareu els models al web d'ACC1Ó.

• Una vegada emplenat l’imprès, per una banda, les dades de l’imprès de sol·licitud i del document PDF amb la memòria tècnica s’enviaran 

telemàticament a ACC1Ó i, per l’altra, l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense el document amb la memòria, però adjuntant els poders 

del representant legal així com detall d'ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses a ACC1Ó, passeig de Gràcia, 129, 08008 

Barcelona. 

El pagament del 100% de l’ajut que regula aquesta Resolució serà tramitat un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del projecte 

subvencionat per part d’ACC1Ó.

Es podran admetre compensacions fins un 20% entre els diversos costos subvencionables previstos en la resolució de concessió sense 

necessitat de modificar-la.

1.  Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les universitats catalanes  i de les entitats sense finalitat de 

lucre.

Plans d'Actuació d'Unitats de Valorització - ACC1Ó

Les universitats ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.

Les entitats sense finalitat de lucre, ubicades a Catalunya, que disposin d’una unitat de valorització tecnològica i que realitzen la funció de 

transferència de resultats de recerca (OTRI) a una universitat catalana.

Les escoles de negoci ubicades a Catalunya que disposin d’una unitat de valorització tecnològica.

Els col·legis professionals ubicats a Catalunya que disposin d’una unitat de valoració tecnològica.

a) Projectes d’anàlisi de l’estoc de coneixement en grups de recerca de la universitat.

b) Gestió de la cartera de projectes de valorització de la universitat, tant de comercialització de tecnologia com de creació d’empreses de 

base tecnològica.

c) Sensibilització de l’activitat de valorització en la universitat.

2.  Ajuts per incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització de les escoles de negoci i col·legis professionals  ubicats a 

Catalunya
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