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Pressupost 519.480,50 € (77% DAAM i 23% FEADER) Termini(s): 12/11/2012

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Ordre de bases i Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6231/1264350.pdf

Sol·licitud, segons imprès normalitzat: cliqueu aquí

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

L’ajut té caràcter de subvenció a fons perdut.

Ajut subjecte a Minimis (cap empresa pot acumular en un periode de 3 anys consecutius més de 200.000€ de subvenció)

Ajut fins al 75% del projecte, fins a:

     o Beneficiari 1 empresa: 12.000€

     o Beneficiaris de 2 a 5 empreses: 22.000€

     o Beneficiaris >5 empreses: 35.000€

- Millora eficiència energètica

- Transformació biomassa agrícola o forestal per energies renovables

- Mitigació efectes canvi climàtic i adaptació

- Suport desenvolupament energies renovables

- Millorar la gestió de l’aigua

- Conservar la biodiversitat agrària i forestal autòctona

- Nous models de comercialització 

- Projectes que s’ajustin a les prioritats del Pla de Desenvolupament Rural

• A tenir en compte:

     o Data d’inici del projecte: 11/10/2012 + Data fi: abans 30/09/2013 (cal tenir-ho justificat per a aquesta data)

     o Ajut subjecte a Minimis

     o Ajut INCOMPATIBLE si pel mateix projecte s’han sol·licitat/concedit Fons Comunitaris. COMPATIBLE amb la resta d’ajuts sempre que no es 

superi el 100% del cost total del projecte

     o Pagament de l’ajut un cop justificat

     o Si ho demana una sola empresa, cal que aquesta cofinanci el 25% (20% personal propi + 5% dinerari), per la resta de casos amb el 

cofinançament amb personal és suficient

     o Resolució màxima: 31/01/2013

Plantejament i redacció de projectes d'R+D+i de nous 

productes, processos i tecnologies en el sector agrari i 

alimentari. DAAM (GenCat)

Empreses agràries i agroalimentàries (aquestes inscrites al RIAAC), les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és el plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) 

de nous productes, processos i tecnologies realitzats per l’empresa agrària o agroalimentària, les seves agrupacions i/o associacions i/o 

cooperatives, i liderats per aquestes, en col·laboració amb els centres o instituts de recerca públics i/o universitats, que impliquin innovació. Tot 

això amb una  doble finalitat: 1) poder presentar aquestes memòries tècniques a altres ens finançadors tant auronòmics, estatals com 

europeus a fi de maximitzar l'obtenció de fons públics per a la realització de projectes d'R+D+i i 2) facilitar i establir contactes entre les 

empreses agràries i agroalimentàries amb els centres de recerca.

• Documentació sol·licitud: (si ja s’ha entregat i les dades no han canviat, sols cal indicar-ho)

     o DNI/NIF

     o Poders

     o Escriptures/Estatuts

     o Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent

     o Acord de l’òrgan competent segons els estatuts de l’entitat per a sol•licitar l’ajut

     o Memòria descriptiva del projecte:

          - Objectius, justificació i abast

          - Descripció del/dels beneficiari/s

          - Descripció centre de recerca públic/universitat

          - Pressupost desglossat

          - Recursos interns/externs

          - Llistat possibles finançadors als quals es presentarà el projecte, un cop plantejat

          - Un cronograma de l’execució del projecte pilot
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05.- Conceptes Subvencionables

e) Els projectes i les operacions següents (fins a 30 punts):

- Projectes destinats a la millora de l’eficiència energètica: 5 punts.

- Projectes dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables: 5 punts.

- Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació: 5 punts.

- Operacions innovadores destinades a donar suport al desenvolupament d’energies renovables: 5 punts.

- Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua: 5 punts.

- Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat agrària i forestal autòctona: 5 punts.

f) Les empreses o agrupacions/associacions que demostrin que tenen projectes d’anys anteriors realment executats: 10 punts.

g) Les empreses o agrupacions/associacions que demostrin la seva internacionalització o la dels seus productes, serveis o R+D+I en mercats 

exteriors: 5 punts.

06.- Criteris d'avaluació

a) Segons el nombre d’empreses que participin en el projecte: quan es tracti de l’agrupació/associació de dues empreses, cooperatives o 

comunitats de regants beneficiàries: 3 punts; quan es tracti de l’agrupació/associació de tres a cinc empreses, cooperatives o comunitats de 

regants beneficiàries: 5 punts; quan es tracti de l’agrupació/associació de més de cinc empreses, cooperatives o comunitats de regants 

beneficiàries: 10 punts.

b) Els projectes orientats al desenvolupament de nous mètodes de comercialització dels productes agraris i agroalimentaris: 10 punts.

c) Els projectes orientats a millorar i garantir la qualitat i la seguretat alimentària: 10 punts.

d) Projectes que es desenvolupin en zones desfavorides o Xarxa Natura 2000: 5 punts.

a) Les despeses de personal propi per al plantejament i la redacció del projecte, entenent per personal propi el que està vinculat mitjançant una 

relació laboral i, per tant, figura cotitzant en el règim general de la Seguretat Social.

b) El cost intern de personal de les entitats participants no podrà superar el 20% de la despesa subvencionable en el supòsit que l’entitat 

beneficiària sigui una única empresa o cooperativa, el 30% en el supòsit que les empreses o cooperatives beneficiàries siguin 

l’agrupació/associació de dues a cinc, i el 40% en el supòsit que les empreses o cooperatives beneficiàries siguin l’agrupació/associació de més 

de cinc.

c) Les despeses del contracte de serveis amb el centre o institut de recerca públic i/o universitat i altres despeses d’assessoria. El 50% de les 

despeses subvencionables, com a mínim, aniran destinades al contracte de serveis amb la universitat o centre de recerca.

d) Els costos de coordinació i constitució de l’acord de col·laboració entre l’empresa agrària i agroalimentària, les seves agrupacions i/o 

associacions i/o cooperatives, i els centres o instituts de recerca públics i/o universitats.

Atenció: si el sol·licitant és una sola empresa, l'esquema de finançament serà el següent: fins a 20% despeses de personal propi, entre 50-75% 

subcontractació i un mínim del 5% amb recursos dineraris de l'empresa. Quan es tracta d'un grup d'empreses al permetre un % més alt en 

personal, no cal aportar diners.
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