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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Pla estratègic
Diputació de Tarragona
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Posicionament de la URV en
el VIIè PM de la UE
País
Basc
TOTAL 50
Primeres
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Madrid

Catalunya

14

14

Andalusia
3

València
2

Castella i
Lleó
1

Aragó
1
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La Universitat Rovira i Virgili i La Diputació de
Tarragona, institucions arrelades i connectades amb el
territori i preocupades per les seves necessitats, creen
l’Oficina TARRAGONA REGIÓ DEL CONEIXEMENT.

+
Catalitzador científic. Generació i Transferència de Coneixement

Catalitzador Institucional i econòmic

14

Situació
Sit
ió de
d lla R
R+D+i
D i a lla
d
demarcació
ió de
d T
Tarragona
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Posició d’Espanya
en R+D
Comparació internacional del finançament empresarial i percentatge
d l PIB iinvertit
del
i en R
R+D
D

Font: CDTI (Elaboració segons dades Eurostat, 2008)
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Despeses R+D/PIBpm [%]
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Anàlisi de la Productivitat
vs Innovació
PRODUCTIVITAT PER TREBALLADOR (k€). 1990-2006
PIME

GRAN EMPRESA

Pel càlcul es considera:
Valor de la producció
# treballadors any

PRODUCTIVITAT REAL HORÀRIA (k€). 1990-2006
PIME

GRAN EMPRESA

Pel càlcul es considera:
Valor afegit real
# hores efectives
treballades en l’empresa

Font ESEE i elaboració CDTI

Sense despesa en innovació

Amb despesa en innovació
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Anàlisi de les exportacions
vs Innovació

EXPORTACIONS PER TREBALLADOR (€). 1990-2006
PIME

GRAN EMPRESA

Font ESEE i elaboració CDTI

Sense despesa en innovació

Amb despesa en innovació
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Un territori amb fortaleses

20

Un territori amb fortaleses
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Valor Afegit Brut
Demarcació de Tarragona .vs.
Resta de Catalunya
VALOR AFEGIT BRUT (2005). PER SECTORS.

Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya
Espanya

Agricultura
k€ per hab.
0,15
0,70
1,93
,
0,54
0,34
0,57

4
2
1
3

Indústria
k€ per hab.
7,06
6,28
5,47
,
8,09
7,00
5,40

Agricultura
Indústria (1)
k€ per hab.
k€ per hab.
Barcelona
0,15
4
6,70
Girona
0,70
2
5,92
Lleida
1,93
1
5,23
Tarragona
0,54
3
6,63
Catalunya
0,34
6,53
Espanya
0,57
4,84
(1) S'extreuen
S'
totals
l energètics.
èi

2
3
4
1

Serveis
k€ per hab.
14,00
13,72
13,57
,
12,40
13,78
12,03

TOTAL
k€ per hab.
1
21,21
2
20,70
3
20,97
,
4
21,02
21,12
18,00

1
4
3
2

1
3
4
2

Serveis
k€ per hab.
14,00
13,72
13,57
12,40
13,78
12,03

TOTAL
k€ per hab.
1
20,84
2
20,34
3
20,74
4
19,56
20,65
17,44

1
3
2
4

Dades base: Idescat, Anuari Estadístic de Catalunya
http://www.idescat.cat/cat/idescat/publicacions/anuari/aec_pdf/aec‐cap4.pdf

Excloent el total VAB de la indústria energètica, la posició total del VAB per habitant de la
demarcació de Tarragona passa del 2on al 4rt lloc entre les 4 demarcacions catalanes.
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Objectius de la Inversió
Pública en base al
Plan Nacional de I+D+i
I.

Situar Espanya en la l’avantguarda del coneixement.

II.

Promoure un teixit empresarial altament competitiu.

III.

Desenvolupar una política integral de ciència, tecnologia i
innovació; la imbricació dels àmbits regionals en el sistema de
ciència i tecnologia.

IV.

Avançar en la dimensió internacional com a base per al salt
qualitatiu del sistema.

V.

Aconseguir un entorn favorable a la inversió en R+D+i

VI.

Foment de la cultura científica i tecnològica de la societat.
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Anàlisi del teixit empresarial
de la Província de Tarragona
 En els darrers anys la URV s'ha implicat, juntament amb altres agents del territori, en la
generació d'estructures territorials potenciadores de competitivitat,
competitivitat basant
basant‐se
se en el
coneixement i la innovació en els sectors productius.
 Fruit d’aquesta anàlisi es desprèn que els principals sectors productius de la demarcació
de Tarragona són:
¾ Nutrició i Salut
¾ Química
¾ Turisme i Oci
¾ Enologia
 A raó d’aquest anàlisi creen els Parcs Científico‐tecnològics els quals actuen com a mitjà
de clusterització dels diversos agents que participen en el sistema territorial de ciència‐
tecnologia empresa
tecnologia‐empresa.
 Aquest escenari permet consolidar en un nou entorn afavoridor de la R+D+i contribuint
a la millora de la competitivitat i al desenvolupament dels sectors productius estratègics
del territori.
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Anàlisi dels sectors productius
de la Demarcació de Tarragona:
g
C
Creació
ió d
de Clú
Clústers
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Clústers
Demarcació de Tarragona
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Clústers
Demarcació de Tarragona
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Clústers
Demarcació de Tarragona
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Clústers
Demarcació de Tarragona

29

Clústers
Demarcació de Tarragona

30

Parcs Científics

Tecnoparc
Parc Tecnològic del Camp
NUTRICIÓ I
SALUT

Centre de R+D+i en
Nutrició i Salut
Centre Tecnològic de
Nutrició i Salut

Parc Científic i
Tecnològic de Tarragona

Parc Científic i Tecnològic
de la Indústria Enològica
ENOLOGIA

Centre de R+D+i
de la Indústria
Enològica

QUÍMICA
FALSET
REUS

Centre de R+D+i en Química
Sostenible
Centre Tecnològic de la
Química de Catalunya

TARRAGONA

VILA‐SECA

Parc Científic i Tecnològic
del Turisme i Oci
TURISME
I OCI

C t de
Centre
d R
R+D+i
D i
en Turisme i Oci
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Oficina Tarragona
Regió del Coneixement
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Objectius

9 Promoure la innovació i la competitivitat de les
empreses de
d la
l demarcació
d
ió de
d Tarragona.
T
9A
Actuar
t
d’ ll entre
d’enllaç
t els
l elements
l
t ciència-tecnologiaiè i t
l i
empresa.
9 Suport a l’empresa mitjançant l’assessorament
personalitzat en la cerca de finançament a la R+D+i a
nivell regional, estatal i europeu.
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El Model de la Triple Hèlix

34

Ubicació estratègica de
l Oficina
l’Oficina
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Àmbits de Treball

I.

Suport a la captació de recursos per a R+D i per
innovació a empreses
empreses, institucions
institucions, parcs
científics, etc.

II Impuls
II.
I
l a projectes
j
E
Estratègics
è i T
Territorials:
i i l
• Empresarials
• Institucionals
Fi
Finestra
t Única:
Ú i

Oportunitats
O
t it t R+D+i,
R D i Convocatòries
C
tò i Ajuts.
Aj t
Agents executors R+D+i (URV, Centres
Tecnològics,
g , Parcs Científics,, Spin-off’s…)
p
)
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I.- Ajuts R+D+i

I.-

Suport a la captació de recursos per a R+D i per

innovació a empreses,
p
, institucions,, p
parcs científics,, etc.
9 Assessorament i detecció d’oportunitats, informació
de convocatòries i suport en la redacció de projectes
R+D+i autonòmics, estatals i internacionals.
9 IIncorporació
ió de
d doctors
d t
i tecnòlegs
t
òl
a Empreses
E
i Parcs
P
Científics i Tecnològics.
9Assessorament en Incentius Fiscals a Empreses per
projectes de R+D+i
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I.- Ajuts R+D+i

Els ajuts poden ser en forma de:
• Subvenció a fons perdut
i/o
• Préstec en condicions preferencials per sota de mercat

Recerca

Desenvolupament

Risc tècnic

Innovació

Intensitat ajuda

SUBVENCIONS

PRÉSTECS

PRÉSTECS

SUBVENCIONS
38

Definicions
R+D+i

 RECERCA i DESENVOLUPAMENT (R+D): Comprèn el treball creatiu dut a terme de
manera sistemàtica per augmentar el volum de coneixements, inclòs el coneixement de
l’home, la cultura i la societat, i l’ús d’aquests coneixements per a crear noves
aplicacions.
La recerca bàsica consisteix en treballs experimentals o teòrics que s’emprenen
principalment per a obtenir nous coneixements sobre els fonaments dels fenòmens i fets
observables, sense pensar en donar-los una aplicació determinada.
La recerca aplicada consisteix en treballs originals realitzats per adquirir nous coneixements.
Està dirigida fonamentalment cap a un objectiu pràctic específic.
El desenvolupament experimental consisteix en treballs sistemàtics que aprofiten els
coneixements existents obtinguts de la recerca i/o experiència pràctica i està dirigit a la
producció de nous materials, productes o dispositius, a la posada en funcionament de nous
processos, sistemes i serveis, o a la millora substancial dels ja existents.

 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (i): Introducció d’un nou producte o servei o una millora
significativa del mateix,
mateix d
d’un
un nou procés,
procés d
d’un
un nou mètode de comercialització o d
d’un
un nou
mètode organitzatiu que aporti avantatges competitius a l’empresa.
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I.- Ajuts R+D+i

Intensitat màxima subvencionable per a projectes de R+D:
Petita
empresa

Mitjana
empresa

Gran
empresa

Recerca fonamental

100%

100%

100%

Recerca aplicada

70 %

60 %

50 %

80 %

75 %

65 %

45 %

35 %

25 %

60 %

50 %

40%

Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de recerca industrial

75 %

75 %

65 %

Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats de desenvolupament
experimental

50 %

50 %

40 %

Accions complementàries

50 %

50 %

50 %

En col∙laboració, p
participació
p
d’organismes
g
p
públics o difusió de
resultats
Desenvolupament experimental
En col∙laboració, participació d’organismes públics

Entitats sense ànim de lucre

75 %

Entitats sense ànim de lucre que realitzin actuacions d’interès

95%
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I.- Ajuts

In
nternacionall

Estatal

A
Autonòmic

R+D+i
R+D

i

Nuclis Individuals (ACC1Ó)

Innoempresa Individual (ACC1Ó)

Nuclis Cooperatius (ACC1Ó)

Innoempresa Cooperatiu (ACC1Ó)

Projectes Individuals de Desenvolupament (CDTI)
Fons Tecnològic (CDTI)
CENIT (CDTI)
Plan Nacional I+D+i (MICINN)
‐TRACE
‐ Recerca Aplicada Col∙laborativa
‐ Accions estratègiques
AVANZA I+D (MITyC)
Incentius Fiscals (MEH)

Línea Banca (CDTI)

Incentius Fiscals (MEH)

IDAE (MITyC)

VII PM Ideas
VII PM Coopeació
LIFE+
Bilaterals/Multilaterals CDTI (Eureka, etc.)
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I.-

Ajuts

RRHH, Infraestructur
RRHH
es, Sistematització i
EBT

Estatal

Autonòmic

RRHH

Infraestructura

Sistematització
R+D+i

Empreses Base
Tecnològica

Altres

Gènesi (ACC1Ó)
Innoempresa (ACC1Ó)

TALENT (AGAUR)

NEBT (ACC1Ó)

Torres Quevedo
(MICINN)

Agrupacions Empreses
Innovadores (MITyC)
ACTEPARQ (MICINN)

Implantación y Gestión
de departamentos de
I+D+i en empresas
(MICINN)

NEOTEC I‐II (CDTI)

Internacio
onal

AVANZA (MITyC)
VII PM Capacities

Euroregió

FEDER

FEDER

LEADER

LEADER

INTERREG IV

INTERREG IV

VII PM People
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Síntesi Ajuts
R+D
R+D

BENEFICIARIS

TIPUS AJUT

PRESS. MÍNIM

INTENSITAT MÀX.

Nuclis Individuals ((ACC1Ó))

Empreses
p
establertes a Catalunya
y

Subvenció

600.000 €

Entre 25 i 70%

Nuclis Cooperatius (ACC1Ó)

Agrupacions d'empreses

Subvenció

800.000 €

Entre 25 i 70%

Projectes Individuals de
Desenvolupament (CDTI)

Empreses espanyoles

Subvenció i Préstec

240.000 €

75%

Fons Tecnològic (CDTI)

Empreses espanyoles en
col∙laboració

Subvenció i Préstec

240.000 €

75%

CENIT

Agrupacions d'empreses públiques i
pprivades o privades.
p

Subvenció

5 Milions € de mitjana
pper any.
y

50%

60.000 € subvenció i
175.000 € préstec

Petita 45 a 80%, Mitj. 35 a 75%,
Gran 25 a 65%

Plan Nacional I+D+i.
Investigación Aplicada
Colaborativa y TRACE
(MICINN)

CCTT, entitats, empreses, AIE, Ens
Subvenció o Préstec
Públics…

AVANZA I+D (MITyC)

Empreses, Organismes de R+D,
Agrupacions o associacions
empresarials, Centres privats de
R+D, Centres tecnològics.

Subvenció o Préstec

Incentius Fiscals (MEH)

Empreses subjectes a Impost de
Societats

Reducció de l'Impost

VII PM Cooperació i Idees (UE)

Tots els órgans legalment
constituits.

LIFE+

OrganismeS Públics,
Públics Organitzacions
Mercantils i Organitzacions Privades
no Mercantils, incloses ONG.

En funció de projecte i de R+D 75%, Serveis Públics Digitals
subprograma.
80%, resta 100%

DESP. ELEGIBLE

CONVOCATÒRIA

Personal (propi i contractat), col. Externes,
equipaments,
i
mat no inventariable.
i
i bl

8 d'Abril al 6 de Juny de
2009

2 anys amb possibilitat de
demanar ampliació.

Personal (propi i contractat), col. Externes,
equipaments, mat no inventariable.

8 d'Abril al 6 de Juny de
2009

1 a 2 anys (hi han
excepcions fins a 3 anys)

Personal, amortització actius, fungibles, costs
indirectes (max 25% mà d’obra), col. externes, altres
despeses
despeses.

Oberta

Personal, amortització actius, fungibles, costs
2 a 4 anys, preferentment 3. indirectes (max 25% mà d’obra), col. externes, altres
despeses.
Material, equipament, personal, assessoria, despeses
4 anys mínim.
generals, gestió del líder del projecte, obtenció
lli è i i patents.
llicències

50 % Despesa elegible, 75%
excepcionalment en LIFE+Natura
(conservació d'espècies o hàbitats)

Oberta

Anual, 2009 pendent.

Personal propi o contractat per al projecte
Aplicada Col∙laborativa,
Trace, màx: 2 anys.
acaba 4 de maig 2009.
(investigador o suport tècnic), amortització equips
Investigació Aplicada
nous, costos d'ús d'instal∙lacions o equips, tota despesa Trace, el 8 de setmbre de
col∙laborativa, màx: 3 anys.
2009
relacionada amb el projecte.
Anuals i plurianuals, han
d'acabar màxim el 2011.

25,5% per R+D

R+D 50%, R+D PIME i Institucions
75%, Demostració 50%, R+D Bàsica
100%. RRHH 100%

Subvenció

DURADA PROJECTE

De 2 a 4 anys.

Despeses de personal, aparells i equips dedicats al
projecte, subcontractacions , despeses de promoció i
difusió de l'acció

Anual fins el 2011

Despesa en R+D , s'ha d'acceptar per Hisenda. És
guarantia d'acceptació un informe motivat del CDTI o
un contracte
t t ambb un OPI.
OPI

Declaració de l'IS

Reals, realitzats durant el projecte i conforme a les
Anuals. Veure
pràctiques comptables del participant, necessaris,
convocatòries a
econòmics, raonables, comptabilitzats pel participant, http://cordis.europa.eu/fp
sense beneficis ni impostos.
7/home_es.html

Les despeses derivades de l'execució del projecte.

15‐Maig‐09 al 15‐Set‐ 09

43

Síntesi Ajuts
Innovació
RRHH
INNOVACIÓ

BENEFICIARIS

TIPUS AJUT

PRESS. MÍNIM

INTENSITAT MÀX.

DURADA PROJECTE

DESP. ELEGIBLE

CONVOCATÒRIA

Col. Externes: ≤ 50 % Despeses
materials: 15% (petita empresa) i
7,5% (mitjana empresa)

Anuals, fins a 31 de
desembre.

Col∙laboracions externes i despeses materials i
immaterials relacionades amb l'ex. Del projecte

Única, tanca 14 de maig de
2009

Col∙laboracions externes i despeses materials i
immaterials relacionades amb l'ex. Del projecte

Única, tanca 14 de maig de
2010

Actius fixes

Oberta

Innoempresa Individual
(ACC1Ó)

PIMES

Subvenció

30 k€ Petita
60 k€
Mitjana

Innoempresa col∙laboració
(ACC1Ó)

Un mínim de 3 empreses
independents

Subvenció

≥ 100 k€

Col. Externes: ≤ 50 % Despeses
Anuals, fins el 31 desembre.
materials: 15% (petita empresa) i
Possibilitat d'ampliació.
7,5% (mitjana empresa)

Línia Banca CDTI

Empreses espanyoles

Préstec

≥ 100 k€

70% de la inversió amb un màxim
de 1,5 M€. Euribor ‐0,5.
Amortització 5‐7 anys.

Incentius Fiscals (MEH)

Empreses subjectes a Impost de
Societats

Reducció de l'Impost

IDEA (MITYC)

Empreses

Subvenció

Dinamització de Clústers i
consolidació de sistemes
territorials d'innovació
(ACC1Ó)

Organismes de suport a la Pime
(Xarxa PIC) i entitats registrades
com a AEI

Subvenció

RR HH

BENEFICIARIS

TIPUS AJUT

Torres Quevedo (MICINN)

Les empreses, centres tecnològics,
associacions empresarials, i parcs
científics i tecnològics

TALENT (AGAUR)

VII PM People (UE)

Empreses i altres entitats amb
establiment operatiu a Catalunya
que desenvolupen activitats de R+D
Tots els órgans legalment
constituits.

Despesa en Innovació, s'ha d'acceptar per Hisenda. És
Declaració de l'IS
guarantia d'acceptació un informe motivat del CDTI o
un contracte amb un OPI.
L despeses
Les
d
addicionals
ddi i l necessàries
à i per aconseguir
i un
estalvi energètic superior al nivell exigit per les normes Oberta fins juliol 2009
comunitàries.
Despeses d'assessorament extern i despeses de
15 d'abril al 29 de maig i de
benchmarking (per organismes de suport a la Pime).
l'1 de setembre al 15
Accions de formació per a la professionaltzació de
d'octubre.
gerents (AEI)

8,5% per Innovació

0,5 M€ o 1M €

PPetites
tit empreses 80%,
80% mitjanes
itj
empreses 70%, grans empreses
60%
75% del pressupost
subvencioonable per als organismes
i 50% per a les AEI.

PRESS. MÍNIM

INTENSITAT MÀX.

DURADA PROJECTE

DESP. ELEGIBLE

CONVOCATÒRIA

Subvenció

Petites 45 a 75% mitjanes 35 a 75%
grans 25 a 65%

3 anys.

Personal doctors i tecnòlegs

1 maig al 30 de setembre
de 2009

Subvenció

Desenvolup. de 25 a 45% viabilitat
2 anys postdoctoral i 4 anys
de desnvolup. de 45 a 50% de
predoctoral.
recerca de 50 a 70% de viabilitat de
recerca de 65 a 75%

Personal investigador

30 de juny de 2009

R+D 50%, R+D PIME i Institucions
75% Demostració 50%,
75%,
50% R+D Bàsica
100%. RRHH 100%

De 2 a 4 anys
anys.

Reals, realitzats durant el projecte i conforme a les
Anuals. Veure
pràctiques comptables del participant, necessaris,
convocatòries a
econòmics, raonables, comptabilitzats pel participant, http://cordis.europa.eu/fp
sense beneficis ni impostos.
7/home_es.html
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Síntesi Ajuts
Infraestructura
INFRAESTRUCTURA

BENEFICIARIS

Agrupacions Empresarials
Innovadores (ACC1Ó)

AEI´s constituïdes, Entitas sense
ànim de lucre promotores de AEI's.
Agències de desenvolupament
només per a formulació de plans
estratègics).

Centres Tecnològics (sol∙licitants),
resta d'entitas només com a
Centros Tecnológicos (MICINN)
participants d'un consorci.

TIPUS AJUT

PRESS. MÍNIM

100.000 €

P tit 45 a 80%,
Petita
80% Mitj.
Mitj 35 a 75%,
75%
Gran 25 a 65%

R+D 50%, R+D PIME i Institucions
75%, Demostració 50%, R+D Bàsica
100%. RRHH 100%

VII PM Capacities (UE)

Tots els órgans legalment
constituits.

FEDER (UE)

Ens Públics, locals o regionals i
entitas privades sense ànim de lucre
consorciades en ens públics.

Subvenció

LEADER (UE)

Que realitzin inversions en l'àmbit
territorial Leader. Que realitzin
actuacions o projectes adreçats a
alguna de les finalitats dels ajuts.

Subvenció

INTERREG IV (UE)

Administracions nacionals, regionals
i locals i altres organismes públics,
instituts de recerca, universitats,
actors i organitzacions
socioeconòmics, etc.

Subvenció

Inversions Empresarials d'alt
impacte (ACC1Ó)

Empreses establertes a Catalunya

Subvenció

DURADA PROJECTE

Furmulació de PE 75% Màx 100 k€.
Coordinació i Gestió AEI 75% Màx
75 k€/any. Projectes del memebres
60% Màx 100 k€ AEI. Projectes
Conjunts AEI 70% Màx 100k€.

Subvenció

Subvenció / Préstec

INTENSITAT MÀX.

200.000 €

75% del pressupost o 100.000 €

Inversions no productives Del 15 al 35% amb ànim de lucre i
(sense ànim de lucre): del 50 al 80% sense ànim de lucre.
300.000 €
Amb màxim de 200.000 €.

1.000.000 € i/o creació
de 15 llocs de treball

DESP. ELEGIBLE

CONVOCATÒRIA

Personal tècnic, col∙laboracions externes, viatjes. Per
estructures de coordinació i gestió despeses de
personal administratiu i les corrents d'infraestructura,
màx. 20%.

Anual, 2009 per obrir.

Personal propi o contractat per al projecte
Projectes
j
Individuals anuals
(i
(investigador
ti d o suportt tè
tècnic),
i ) amortització
tit ió equips
i
o plurianuals. En cooperació
nous, costos d'ús d'instal∙lacions o equips, tota despesa
mínim 2 anys.
relacionada amb el projecte.

De 2 a 4 anys.

Plurianuals.

Màxim 3 anys.

Fins a un 75% despesa elegible.

Plurianuals.

10% de la despesa subvencionable,
15% per a Pimes, amb màxim de
200.000 €

1 any. Inici de l'actuació
posterior a 1 de gener

1 de maig de 2009

Reals, realitzats durant el projecte i conforme a les
Anuals. Veure
pràctiques comptables del participant, necessaris,
convocatòries a
econòmics, raonables, comptabilitzats pel participant, http://cordis.europa.eu/fp
sense beneficis ni impostos.
7/home_es.html
Estudis Tècnics, projectes i honoraris. Terrenys (≤ 10%
total pressupost) i béns immobles, amortitzacions,
costos indirectes (≤ 25% total pressupost), Iva no
recuperable.

Propera a finals de 2011

Obra Civil, Instal.lacions, Equipaments, Bens Mobles de
durada superior a 5 anys, despeses generals i honoraris Acaba 27 de maig de 2009
tècnics

Obres públiques, adquisició de materials, altres
inversions materials, prestació de serveis (30%),
despesa de personal (40‐50%), formació, promoció i
difusió, despeses generals, altres.

2009 pendent de convocar,
s'estima cap al setembre,

8 d'abril al 30 d'abril, del 4
Per inversions superiors a 1 MM €, despeses materials i
de maig al 30 de juliol i de
inmaterilas. Per projectes de creacuó d'ocupació, cost
l'1 de setembre al 29
salarial d'1 any dels nous llocs de treball.
d'octubre.
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Síntesi Ajuts
Sistematització R+D+i
Creació d’Empreses
d Empreses i
Altres
SISTEMATITZACIÓ
R+D+i

Innoempresa (ACC1Ó)

BENEFICIARIS

Les PIMEs dels sectors d'indústria
(inclosa l'agroalimentària),
construcció, turisme, comerç i
serveis, així com organismes
intermedis que realitzin activitats de
suport a aquestes PIMES

TIPUS AJUT

PRESS. MÍNIM

Subvenció

PE ≥ 10.000 € ME ≥
20.000 €

Implantación y Gestión de
departamentos de I+D+i en
empresas (MICINN)

Organismes Públics de Recerca,
Universitats i Empreses.

Implantació Sistema
de Gestió: Subvenció.
Creació o millora de
departament R+D:
Préstec.

CREACIÓ
D'EMPRESES

BENEFICIARIS

TIPUS AJUT

Gènesi (ACC1Ó)

Empreses de creació recent (≤ 1
any) amb establiment operatiu a
Catalunya i les persones físiques
amb residència a Catalunya que
portin a terme un projecte de base
tecnològica

Capital Concepte (ACC1Ó)

Petites Empreses de base
tecnològica, amb un màxim de 2
y d'activitat i q
que col∙laborin
anys
amb universitats catalanes.

Préstec

NEOTEC (CDTI)

Noves empreses de Base
Tecnològica (no diversificació
d'empreses existents).

Préstec

240.000 €

ALTRES

BENEFICIARIS

TIPUS AJUT

PRESS. MÍNIM

Euroregió

Persones jurídiques, públiques o
privades que treballen en una xarxa
de cooperació eurogional

Subvenció

PRESS. MÍNIM

INTENSITAT MÀX.

Projectes Individuals màx. 50%
despesa elegible. Presentats per
organismes intermedis, màx. 50%
en activitats de difusió, aquestes no
poden superar el 15% total del
projecte ni més de 45.000 €. Màx.
50% en personal tècnic.

Anuals, fins a 31 de
desembre.

DESP. ELEGIBLE

200.000 € projecte o 70%.

Màx. 3 anys.

INTENSITAT MÀX.

DURADA PROJECTE

DESP. ELEGIBLE

100.000 €

CONVOCATÒRIA

Col∙laboracions externes, serveis relacionats en
l'assessorament i les certificacions. Activitats de difusió Única anual, s'acaba el 14
i personal intern quan es tracti d'Organismes
de maig de 2009.
Intermedis registrats.

Implantació Sistema ed Gestió: Personal propi o
cintractat directament relacionat amb el projecte,
despeses generals directament derivades, 50% de
l'informe auditor, col∙laboracions externes. Millora o
creació de departament: Infraestructura, Béns d'Equip,
Instal∙lacions, personal dedicat, assessorament i 50%
costos auditor.

100% Total despesa elegible fins un
màxim de 20.000 €

Subvenció

DURADA PROJECTE

Anual, 2009 pendent.

CONVOCATÒRIA

Fins el 1er any de vida de
l'empresa.

Subcontractació externa, assessorament jurídic,
material fungible si hi ha proves pilot (si les realitza el
15 de maig a 30 de juny de
propi sol∙licitant
sol licitant, mai pot superar el 50% del cost total
2009 i 15 de setembre a 15
subvencionable acceptat). No s'admetran com a
d'octubre de 2009
subvencionables aquelles despeses on el proveïdor
tingui vinculació amb el sol∙licitant

Fins el 2on any de vida de
l'empresa.
p

Subcontractació externa, assessorament jurídic,
material fungible si hi ha proves pilot (si les realitza el
propi sol∙licitant, mai pot superar el 50% del cost total
p ) No s'admetran com a
subvencionable acceptat).
subvencionables aquelles despeses on el proveïdor
tingui vinculació amb el sol∙licitant

70% despesa elegible i 400.000 € Neotec I: fins el 2on any de
Neotec I i 1.000.000 € entre Neotec vida de l'empresa. Neotec II:
fine el 6è.
I i II.

El pressupost finançable recull totes les despeses de
l'empresa a dos anys des de la sol∙licitud

Anual, 2009 pendent.

Oberta

INTENSITAT MÀX.

DURADA PROJECTE

DESP. ELEGIBLE

CONVOCATÒRIA

80%

fins a 31 de desembre de
2009

Tota la relacionada amb l'activitat.

Fins al 23 de juny 2009

46

Detalls CDTI

DETALL AJUTS

CDTI

Projectes Individuals de R+D- CDTI
Objectius:
Projectes empresarials individuals, de caràcter aplicat per a la creació i millora significativa d'un procés
productiu producte o servei
productiu,
servei.

Beneficiaris:
Empreses i Societats mercantils espanyoles tant en àmbit estatal com internacional.

Tipus d’ajut:
Projectes d’1 o 2 anys de durada
Subcontractació (entre 10 i 49%; màxim 60% en casos molt excepcionals)
L’empresa ha d’assumir
Lempresa
d assumir un 25% del projecte amb recursos propis
Préstec fins 75% de l’import total finançable
Tram no reemborsable: 15% en general
25 % si existeix un contracte amb un centre de recerca

Pressupost mínim: 240.000€
Despeses subvencionables:

Personal, amortització actius, fungible, costs
i di t
indirectes,
col·laboracions
ll b
i
externes,
t
altres
lt
d
despeses.

Convocatòria: Oberta.
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DETALL AJUTS

CDTI
Projectes de Desenvolupament tecnològic en cooperació - CDTI
Objectius:
Projectes de Desenvolupament Tecnològic de caràcter experimental, que tenen com objectiu el
desenvolupament de noves tecnologies i el resultat dels quals és la planta pilot, el prototipus o bé el
demostrador.

Beneficiaris:
Agrupacions o consorcis d'empreses
d empreses, amb o sense participació d
d'Organismes
Organismes de Recerca.
Recerca

Tipus d’ajut:
•Projectes integrats
•Projectes de cooperació tecnològica
•Projectes de cooperació interempreses

Pressupost mínim: 500.000€ (cooperació interempreses) 2.000.000 € (cooperació tecnològica) i
5.000.000€ (projectes integrats).
Durada de 2 a 4 anys (integrats, cooperació tecnològica), 1 o 2 anys (1 o 2 anys).

Despeses subvencionables: Personal, amortització actius, fungible, costs
i di t
indirectes,
col·laboracions
ll b
i
externes,
t
altres
lt
d
despeses.

Convocatòria: Oberta.
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DETALL AJUTS

CDTI
Projectes NEOTEC I - CDTI
Objectius:
Programa de suport a EBT en la fase inicial l’empresa.

Beneficiaris:
Noves empreses de Base Tecnològica.

Tipus d’ajut:
Préstec d’un 70% de l’import total del projecte al 0% d’interès a retornar en quan l’empresa tingui cashflow positiu, en quotes anuals entre el 10 i 20%.
Import
p màxim 350.000 €

Pressupost mínim:
No existeix

Despeses subvencionables:
Personal, amortització actius, fungible, costs indirectes, col·laboracions externes, altres despeses.

Convocatòria: Oberta
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DETALL AJUTS

CDTI
Projectes NEOTEC II - CDTI
Objectius:
Programa de suport a EBT en la fase de consolidació de l’empresa.

Beneficiaris:
Empreses de Base Tecnològica amb 2 i 6 anys d’antiguitat

Tipus d’ajut:
Préstec d’un 70% de l’import total del projecte al 0% d’interès a retornar en quan l’empresa tingui cashflow positiu, en quotes anuals entre del 20%.
Import
p màxim 1.000.000 €

Pressupost mínim:
No existeix

Despeses subvencionables:
Personal, amortització actius, fungible, costs indirectes, col·laboracions externes, altres despeses.

Convocatòria: Oberta
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DETALL AJUTS

CDTI
Projectes d’Innovació
d Innovació Tecnològica- CDTI
Objectius:
Ajuts a projectes d’innovació tecnològica: incorporació i assimilació de tecnologies emergents

Beneficiaris:
Empreses amb projectes d'Innovació Tecnològica. Societats mercantils espanyoles tant en àmbit estatal
com internacional.

Tipus d’ajut:
Préstec fins a un 75% de la inversió amb un màxim de 1.500.000 €
Condicions: Euríbor - 0,5
,
Amortització entre 5 ó 7 anys ó 7 anys amb 2 de carència.

Pressupost mínim:
100 000 euros
100.000

Despeses subvencionables:
Inversions en actius fixes

Convocatòria: Oberta
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Innoempresa Individual - ACC1Ó
Objectiu:
Ajut per projectes d'innovació que realitzin les empreses, entenent com a innovació la introducció
d'un nou producte o una millora significativa del mateix, d'un nou procés, d'un nou mètode de
comercialització o d'un mètode organitzatiu que aporti avantatges competitives a l'empresa.

Beneficiaris:
Les PIMEs dels sectors d'indústria,, construcció,, turisme,, comerçç i serveis.

Tipus d’ajut: Subvenció.
Pressupost mínim:
30.000 € petita empresa i 60.000 € gran empresa.

Despeses subvencionables:
* Col·laboracions
C
externes amb un màxim 50%
* Inversions materials i immaterials amb un 15% en petita empresa i 7,5% en mitjana
empresa., amb un màxim de 18.000 €

Convocatòria: Única (14/05/09)
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Innoempresa en Col·laboració
Col laboració - ACC10
Objectiu:
Ajut per projectes d'innovació que realitzin les empreses, entenent com a innovació la introducció
d'un
d
un nou producte (bé o servei) o una millora significativa del mateix
mateix, d'un
d un nou procés
procés, d'un
d un nou
mètode de comercialització o d'un mètode organitzatiu que aporti avantatges competitives a
l'empresa.

Beneficiaris:
Ajuts per projectes innovadors on col·laboren (realitzant-lo i finançant-lo) un mínim de 3 empreses
independents relacionades per la cadena de valors.

Ti
Tipus
d’
d’ajut:
j t Subvenció.
S b
ió
Pressupost mínim: 100.000 €
Despeses subvencionables:
* Col·laboracions externes amb un màxim 50%
* Inversions materials i immaterials amb un 15% en petita empresa i 7,5% en mitjana empresa., amb
un màxim de 18.000 €

Convocatòria: Única (14/05/09)
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Nuclis Individuals - ACC1Ó
Objectiu:
Ajuts per realitzar projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental en
forma de nuclis que es realitzin a Catalunya i que comportin ll'obtenció
obtenció de productes i processos
nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Beneficiaris:
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
Tipus d
d’ajut:
ajut: Subvenció

P
Pressupost
mínim:
í i
600.000 €

Despeses subvencionables:

Petita
empresa

Mitjana
empresa

Gran
empresa

Recerca Industrial

70%
%

60%
%

50%
%

Desenvolupament
Industrial

45%

35%

25%

* Despeses de personal propi i contractat,
* Col·laboracions externes
* Despeses d'adquisició d'equipaments,
* Altres despeses d'adquisició de material no inventariable,
Convocatòria: 8 d'Abril al 6 de Junyy de 2009
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DETALL AJUTS

Plan Nacional I+D+i
Recerca fonamental orientada a la transmissió de coneixement a
l’empresa (TRACE)- MICINN
Objectiu: La col·laboració entre grups de recerca d'universitats i centres públics de recerca, així com
centres tecnològics i altres entitats amb les empreses.

Beneficiaris: Dos tipus:
• Els sol·licitants i beneficiaris de les ajudes econòmiques (executors).
• Els
El destinataris
d ti t i directes
di t dels
d l resultats
lt t d
de ttransferència
f è i d
de coneixement
i
t ((co-finançadors).
fi
d )

Tipus d’ajut: Subvenció per als executors del projecte.
Despeses
p
subvencionables:
• Despeses directament relacionades amb l'execució del projecte: modalitat costos marginals o
costos totals.
• Despeses indirectes de l'entitat beneficiaria amb un màxim d'un 21%

C
Convocatòria:
tò i
• 7 de gener de 2009 al 26 de febrer de 2009
• 2 març de 2009 al 8 de setembre de 2009
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DETALL AJUTS

Plan Nacional I+D+i
Recerca Aplicada Col·laborativa - MICINN
Objectiu:
Suport a la transferència eficaç dels resultats de la recerca desenvolupada en els organismes de
recerca a les empreses.
empreses

Beneficiaris:
Projectes en col·laboració com a mínim un agent tipus a) i un agent b), d) o f)
a) Centres públics i privats de R+D universitaris i no universitaris , b) Centres Tecnològics , c) Altres
entitats privades sense ànimde lucre, d) Empreses , e) Altres entitats de dret públic , f) Agrupacions o
associacions empresarials.

Tipus d’ajut: Subvenció o préstec (amb possibilitat de bestreta)
Pressupost mínim: 60.000 euros anuals (subvenció) i 175.000 anuals (préstec).
Despeses subvencionables:
• Despeses
p
de personal
p
propi
p p o contractat p
per al p
projecte
j
((investigador
g
o suport
p tècnic).
)
• Altres despeses d'execució: amortització d' equipament cientifico-tècnic de nova adquisició, costs
d'ús d' instal·lacions o equips, etc.

Convocatòria: Única (finalitza 4 Maig de 2009)
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DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza I+D - MITyC
Objectiu:
Projectes de R+D+i per al desenvolupament de productes i serveis en l'àmbit de les TIC i en particular
en el desenvolupament d'"Internet
d Internet del Futur"
Futur , i el foment d
d'iniciatives
iniciatives empresarials innovadores
innovadores.

Beneficiaris:
Empreses, Organismes de R+D, Agrupacions o associacions empresarials, Centres privats de
R D Centres
R+D,
C t
tecnològics.
t
lò i

Tipus d’ajut:
Projectes de R+D, estudis de viabilitat tècnica individuals, en cooperació i cooperació
internacional, projectes empresarials d’innovació en matèria de processos, projectes de modernització
de les PIME del sector TIC, projectes empresarials d’innovació en matèria d’organització, projectes
d’innovació en matèria d’organització destinats a la incorporació de solucions col·lectives de negoci
electrònic en les PIME.

Despeses subvencionables:
Despeses de personal, d'instrumental i material, de recerca contractual i generals suplementàries.

Convocatòria: 23/02/09 - 23/03/09

22/04/09 - 21/05/09
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DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza I+D - MITYC
Pressupost màxim i mínim del projecte:
Projectes de Recerca Industrial o Desenvolupament Experimental i
projectes en cooperació internacional
Projectes de recerca industrial i desenvolupament exp. en cooperació
Estudis de viabilitat

Subvenció

Préstec

>200 000 €
>200.000

> 1.000.000
1 000 000 €

entre 5 M€ i 20 M€
> 25.000 €

P j
Projectes
empresarials
i l d'innovació
d'i
ió en matèria
è i de
d processos.
Promoció i divulgació

1 M € o 500 k€ (PIME)
< 200.000 €

Intensitat màxima d’ajut:
Empreses no PIME
E
PIME, Agr.
A i
Mitjanes Empreses
Ass. Empr.
Projectes de recerca industrial
Fins al 50%
Fins al 60%
Projectes de desenvolupament experimental
Fins al 25%
Fins al 35%

Petites Empreses
Fins al 75%
Fins al 45%

E di de
Estudis
d viabilitat
i bili tècnica
i previs
i a activitats
i i
de recerca industrial

Fins al 65%

Fins al 75%

Fins al 75%

Estudis de viabilitat tècnica previs a activitats
de desenvolupament

Fins al 40%

Fins al 50%

Fins al 50%

Projectes
P
j t empresarials
i l d'innovació
d'i
ió en
matèria de processos.

Fins al 15%

Fins al 25%

Fins al 35%

Activitats de divulgació i promoció

Fins al 50%

Fins al 50%

Fins al 50%
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DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza Formación - MITyC
Objectiu:
Projectes i accions de formació general en telecomunicacions i tecnologies de la informació que
permetin a les PIMES incorporar les tecnologies TIC als seus processos de negoci, amb la finalitat
de contribuir a incrementar la competitivitat i la millora productivitat.

Beneficiaris:
Empreses, entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que tinguin la finalitat d'oferir
Empreses
d oferir
serveis de formació a les petites i mitjanes empreses, Agrupacions o associacions empresarials.

Tipus d’ajut:
‐ Projectes i accions de formació en tecnologies de la informació i comunicacions
- Projectes i accions d'aprenentatge en línea.

Despeses subvencionables:
Inversions i despeses directament relacionades amb el desenvolupament del projecte
projecte.
Pressupost mínim 100.000 €
Subvencionable: 70% per a les PIMEs, 50% per a altres, amb un màxim de 1.000.000 €

Convocatòria:
26/02/09 - 25/03/09

04/05/09 - 03/06/09
59

DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza Ciutadania Digital - MITyC
Objectiu:
Projectes i accions que impulsin la incorporació i permanència en la societat de la informació dels
ci tadans amb necessitats específiq
ciutadans
específiques.
es

Beneficiaris:
Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que no puguin ser considerades empreses.

Tipus d’ajut:
- Actuacions a favor de la igualtat de gènere en la societat de la informació.
- Internet sense barreres.

Despeses subvencionables:
Inversions i despeses directament relacionades amb el desenvolupament del projecte: Personal
propi,
p
p , aparells
p
i equips,
q p , subcontractacions,, despeses
p
de p
promoció i difusió,, despeses
p
indirectes.
Pressupost mínim 200.000 €
Subvencionable 80% del cost total

Convocatòria:
1 mes a partir de la publicació al BOE
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DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza Serveis Públics Digitals - MITyC
Objectiu:
L'objectiu és impulsar el desenvolupament i implantació de la societat de la informació en els
ser eis públics per al se
serveis
seu ús per als ci
ciutadans
tadans i les empreses
empreses.

Beneficiaris:
Entitats locals per les modalitats d.1 i d.2 i entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes que
no puguin
i ser considerades
id d empreses.

Tipus d’ajut:
- d. 1. Projectes i accions per a l'administració electrònica en entitats locals.
- d.2. Serveis electrònics al ciutadà i a les empreses.

Despeses subvencionables:
Despeses
p
de personal,
p
, aparells
p
i equips
q p dedicats al projecte,
p j
, subcontractacions , despeses
p
de
promoció i difusió de l'acció .
Pressupost mínim 300.000 €
Subvencionable 80% del cost total

Convocatòria: 02/03/09 - 01/04/09
61

DETALL AJUTS

AVANZA
Programa Avanza Continguts - MITyC
Objectiu:
Orientat a potenciar i crear un marc favorable a la generació de nous continguts digitals d'interès
social i a la creació d'espais socials d'innovació, com centres de coneixement que mostrin un elevat
potencial de desenvolupament de la societat de la informació.

Beneficiaris:
e e ca s
Entitats sense ànim de lucre legalment constituïdes sempre que no puguin ser considerades
empreses. Entitats locals podran presentar projectes del tipus e.2.

Tipus d
d’ajut:
ajut:
- e.1. Continguts digitals Avanza.
- e.2. Centres del coneixement

Despeses subvencionables:
Pressupost mínim: projectes tipus e.1. és 200.000 € i per projectes tipus e.2. és de 1.000.000 €
Subvencionable 80% del cost total

Convocatòria: 06/03/09 - 06/04/09
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DETALL AJUTS

IDAE
Ajudes al finançament de projectes estratègics d'inversió
d inversió en
estalvi d'energia i eficiència energètica – IDAE - MITyC
Objectiu:
Completar
C
l t els
l esforços
f
que s'estan
' t realitzant
lit
t per a incentivar
i
ti
a les
l empreses a realitzar
lit
projectes
j t
plurianuals d'inversió en tecnologies d'estalvi i eficiència energètica. El programa pretén cobrir una
tipologia de projectes que no disposen de suficient suport amb els mecanismes actuals existents.

Beneficiaris:
Empreses del sector industrial, terciari, empreses de serveis energètics (ESE), empreses de
finançament de compra de béns d'equip o vehicles.

Tipus d’ajut:
Subvenció fins a un 60% dels costos elegibles per a grans empreses, del 70% per a mitjanes
empreses i del 80 % per a petites empreses.

Despeses subvencionables: Costos elegibles: despeses addicionals necessàries per
aconseguir un estalvi energètic superior al nivell exigit per les normes comunitàries.

Convocatòria: Única.
Única Del 08/04/09 al 07/07/09
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DETALL AJUTS

Acció Estratègica Energia
i Canvi Climàtic.
Climàtic
Eficiència energètica, energies renovables i tecnologies per a la
combustió neta del carbó- MITyC.
Objectiu:
Finançar projectes de R+D+i que afavoreixin el model energètic sostenible,
sostenible que fomentin ll'ús
ús de les
fonts d'energia renovables, l'eficiència energètica, el desenvolupament de tecnologies de combustió
neta o tecnologies emergents, així com l'avenç en les àrees de mobilitat sostenible i el canvi modal
en el transport, la promoció i l'edificació sostenible i les àrees de mitigació del canvi climàtic no
energètiques observació del clima i adaptació al canvi climàtic.
energètiques,
climàtic

Beneficiaris:
Les empreses, els centres tecnològics, els centres privats de R+D universitaris, altres centres
privats de R+D sense ànim de lucre
lucre, els centres públics de R+D
R+D, altres entitats privades amb
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre amb capacitat i activitat demostrada en projectes
d'incidència sectorial, i les agrupacions o associacions.

Ti
Tipus
d’
d’ajut:
j
Subvenció o préstec. La quantia dependrà del tipus de projecte
Despeses subvencionables: Aparells i equips, personal dedicat directament al
projecte, despeses de material fungible, despeses de subcontractacions, despeses generals
suplementàries.

Convocatòria: Única.
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DETALL AJUTS

TQ
Programa Torres Quevedo - MICINN
Objectius:
Ajuts econòmics per al finançament parcial en la contractació de doctors i/o tecnòlegs (llicenciats i enginyers
superiors) que s'incorporin dins de projectes de recerca industrial i desenvolupament tecnològic.

Beneficiaris:
Empreses, centres tecnològics, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics

Tipus d’ajut:
d ajut:
Petita
Empresa

Mitjana
Empresa

Grans Emp, CTs,
Ass. Emp., PCTs

Projectes de recerca industrial

70%

60 %

50 %

Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes de Recerca Industrial

75 %

75 %

65 %

Projectes de desenvolupament industrial

45 %

35 %

25 %

Estudis de viabilitat tècnica previs a projectes de Desenvolup. Ind.

50 %

50 %

40 %

Despeses subvencionables: Despeses de personal (durant 3 anys)
Convocatòria: 1a: 15 de gener al 30 d'abril de 2009 2a: 1 maig al 30 de setembre de 2009
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Inversions Empresarials d
d’Alt
Alt Impacte
Objectiu:
Ajuts per a projectes d'inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d'alt impacte, entenent com
a tals aquells projectes que portin noves activitats empresarials econòmicament i tecnològicament
sòlides i que generin riquesa i ocupació estables de qualitat.

Beneficiaris: Empreses de Catalunya
Tipus d’ajut:
d ajut:
a)Projectes d'inversió en actius fixes d'un mínim d'1 millió d'euros
b)Projectes de generació d'un mínim de 15 llocs de treball nous o l'equivalent a temps parcial.

Pressupost mínim: 1.000.000
1 000 000 €
Despeses subvencionables:
Màxim un 10% de les depeses subvencionables i15% per a PIMES
a) Actius fixes: les despeses d'adquisició
d adquisició dels actius materials i immaterials nous.
b) Cost salarial d'un any dels llocs de treball de nova creació.

Convocatòria:
* 1a: 08/04/09 - 30/04/09
* 2a: 04/05/09 - 30/07/09
* 3a: 01/09/09 - 29/10/09
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Incentius Fiscals

• Objectiu: Obtenir una reducció en l’impost
l impost de societats
• Beneficiaris: qualsevol empresa que hagi obtingut ingressos
• Despeses subvencionables (font MITyC):

Important !!!:
si es disposa d’un informe motivat vinculant (via CDTI, etc.) o un acord amb una OPI, CCTT, etc., hi
ha moltes possibilitats que el projecte sigui catalogat com a R+D i no com a iT.
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II.- Àmbits de Treball

II.- Projectes Estratègics Territorials:
9 Empresarials:
d’Empreses
Empreses Innovadores (AEIs) en diferents
• Agrupacions d
àmbits.
• CENITs, Nuclis en cooperació, etc.
9 Institucionals:
• Fons Estructurals UE per a Institucions, OPIs i Empreses:
FEDER, FEADER, INTERREG, LEADER+, LIFE+, PDR,
Plans Competitivitat Turisme, etc.
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Nuclis en Cooperació - ACC1Ó
Objectiu:
Ajuts per realitzar projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental en
forma de nuclis que es realitzin a Catalunya i que comportin l'obtenció de productes i processos
nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.

Beneficiaris: Agrupacions d'empreses.
Petita
empresa

Mitjana
empresa

Gran
empresa

Recerca Industrial

70%

60%

50%

Desenvolupament
Industrial

45%

35%

25%

Tipus d’ajut: Subvenció
Pressupost mínim: 800.000 €
Despeses subvencionables:

* Despeses de personal propi i contractat,
* Col·laboracions externes
* Despeses d'adquisició d'equipaments,
* Altres despeses d'adquisició de material no inventariable,

Convocatòria: 8 d'Abril
d Abril al 6 de Juny de 2009
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DETALL AJUTS

FEDER
Objectiu: Promoure l’economia del coneixement, innovació i desenvolupament empresarial
Beneficiaris:
• Municipis, comarques, entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes, mancomunitats
de municipi
municipi.
• Consorcis formats per ens locals amb altres administracions públiques o formats per ens locals amb
entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats concurrents amb les dels ens locals.

Tipus d
d’ajut:
ajut: Subvenció (Max 75% pressupost o 100.000€).
100 000€)
Pressupost mínim: 200.000 €
Despeses subvencionables:
•Estudis tècnics, projectes i honoraris.
•Terrenys (si import ≤ 10% despesa total subvencionable) i béns immobles. No poden superar el valor
de mercat dels terrenys
y i del béns immobles. Cal acreditar-ho amb certificat de taxació.
•Costs de depreciació durant el període escollit.
•IVA no recuperable.
•Amortitzacions
•Costs indirectes (estimació mai superior
p
al 25% del p
pressupost
p
total)

Convocatòria: Única (06/03/2009); propera a finals 2011 per a període 2011-13.
70

DETALL AJUTS

LEADER
LEADER – PDR (DAR) Servei de Dinamització de ll’Economia
Economia Rural
Objectiu: L'objecte dels ajuts és l'aplicació de les mesures (segons l'eix 4 Leader del PDR de
Catalunya anys 2007-2013) i que s'adrecen a la diversificació de les economies rurals. S'han de
gestionar amb metodologia Leader i amb la col·laboració
col laboració dels grups d'acció
d acció local
local, els GAL
GAL.
Beneficiaris: Que realitzin inversions en l'àmbit territorial Leader. Que realitzin actuacions o projectes
adreçats a alguna de les finalitats dels ajuts.
Tipus d’ajut: Subvenció segons mesura, les mesures que s'engloben en la Mesura 410 del DAR:
Mesura 12301. Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris i
agrobotigues. Mesura 312. Creació i desenvolupament de microempreses. Mesura 313. Foment
d'activitats
d
activitats turístiques.
turístiques Mesura 323.
323 Conservació i millora del patrimoni rural
rural.
Projectes Productius (amb ànim de lucre):
Mesura
Sub./Fin.
Interval Ajut Màxims Eur
12301
Subvenció 20 a 35%
200.000
312
Subvenció 20 a 35%
200.000
313
Subvenció 20 a 35%
200.000
Projectes No Productius (sense ànim de lucre):
Mesura
Sub./Fin.
Interval Ajut Màxims Eur
313
Subvenció 50 a 80%
200 000
200.000
323
Subvenció 50 a 80%
250.000

Despesa Subvencionable: Obra Civil, Instal·lacions,
Equipaments, Bens Mobles de durada superior a 5 anys,
despeses generals i honoraris tècnics...
Convocatòria: Única (acaba 27 de maig de 2009)
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DETALL AJUTS

Euroregió
Euroregió Pirineus
Pirineus-Mediterrània
Mediterrània - GenCat
Objectiu:
Ajuts per al foment i la promoció de xarxes euroregionals de cooperació en àmbits d'interès de
Catalunya en el marc de l'Euroregió
l Euroregió Pirineus Mediterrània (Catalunya,
(Catalunya Aragó,
Aragó Illes Balears,
Balears LlenguadocRosselló i Migdia-Pirineus) durant l'exercici de 2009.

Beneficiaris:
Persones jurídiques,
P
j ídi
públiques
úbli
o privades,
i d
que ttreballin
b lli dins
di una xarxa fformall d
de cooperació
ió d'à
d'àmbit
bit
euroregional (xarxes formals), Xarxes de cooperació d'àmbit euroregional sense personalitat jurídica
(xarxes informals) integrades per persones jurídiques públiques o privades.

Ti
Tipus
d’ajut:
d’ j t
Màxim d'un 80% de l'activitat subvencionada.
El 80 % de l’import de l’ajut s’atorga en el moment de la concessió. Pel pagament d’aquesta bestreta
no s’exigeix la prestació de garantia. El 20% restant s’abona un cop presentats els justificants de
d
despesa
previstos.
i

Despeses subvencionables:
Tots els relacionats directament amb l'activitat objecte de ser subvencionada.

Convocatòria: 23/06/09
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DETALL AJUTS

LIFE+
Programa LIFE+ de la UE - MARM
Objectiu:
Programa dedicat exclusivament al medi ambient per al període 2007-2013. El seu principal objectiu
és contribuir a l'aplicació
l aplicació, actualització i desenvolupament de la política i la legislació comunitària en
matèria de medi ambient, inclosa la integració del medi ambient en altres polítiques amb la finalitat
de contribuir al desenvolupament sostenible.

Beneficiaris:
- La convocatòria està oberta a totes les entitats establertes en els Estats Membres de la
UE, incloent tant les institucions com els agents o organismes públics o privats (màxim 5 socis).

Ti
Tipus
d’ajut:
d’ j
Subvenció fins a un 50% dels costos elegibles o fins a un 75% per a propostes enfocades a accions
concretes de conservació d'espècies prioritàries o tipus d'hàbitats de les Directrius Aus i Hàbitats.

Despeses subvencionables:
Costos directament derivats del projecte.

Convocatòria: Única 15/05/09- 15/10/09
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DETALL AJUTS

CENIT-E
Objectiu:
Fomentar la cooperació estable público-privada en recerca, desenvolupament i innovació (R + D +
i), en àrees d’importància estratègica per a l'economia, mitjançant la creació de consorcis estratègics
nacionals d'investigació tècnica. Els projectes han de ser plurianuals (Min 4 anys i pressupost de
15÷40M€).
15÷40M€)

Beneficiaris:
Qualsevol agrupació de persones jurídiques públiques o privades, incloses les agrupacions d'interès
econòmic AIE.
econòmic,
AIE El funcionament intern de les agrupacions es regirà per un document contractual que
les reguli. Un dels socis assumirà la direcció del projecte així com la representació de l'agrupació
davant el CDTI; aquest líder ha de ser una empresa gran o mitjana.

Tip s d’aj
Tipus
d’ajut:
t
Subvenció màxima per beneficiari del 50% de les seves pròpies despeses subvencionables.

Despeses subvencionables:
Costs d’instrumental, material i equipament, costs de personal exclusiu a la investigació, serveis
d'assessoria, despeses generals directes, costs de gestió del líder del projecte, costs relacionats
amb l’obtenció i validació de patents.

Convocatòria: 24/08 a 16/09/2009.
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DETALL AJUTS

AEI
Objectiu: Elaborar plans estratègics d'Agrupacions d'empreses Innovadores, rocediments de gestió per
a l’aplicació
l’ li
ió d’ ajuts
j
i realització
li
ió d’actuacions
d’
i
específiques.
ífi

Beneficiaris:
• AEI´s constituïdes
• Entitats sense ànim de lucre promotores de futures AEI
• Agències de desenvolupament autonòmiques o locals (només per a la formulació de plans estratègics).

Tipus
p d’ajut:
j
Subvenció p
per:
• Formulació plans estratègics: 75% fina a 100.000€.
• Estructures de coordinació i gestió AEI: 75% fins a 75.000€ anuals.
• Projectes específics dels membres de l’AEI: 60% fins a 100.000€/AEI
• Projectes
j
consorciats o d’acció conjunta:
j
70% fins a 100.000€/AEI
/
((ex: innovació tecnològica
g
i de
visibilitat internacional). Sector Turisme: 150.000€/AEI
El finançament públic de qualsevol de les accions no pot superar el 90%, mínims.

Despeses subvencionables:
Despeses de personal tècnic directament involucrades, col·laboracions externes, viatges interurbans i
allotjaments necessaris, estructures de coordinació i gestió, les despeses de personal administratiu i les
corrents i d
d’infraestructures
infraestructures (Max 20%).

Convocatòria: 10/08/2009
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DETALL AJUTS

INTERREG-IV
Objectiu: Afavorir ll'excel·lència
excel lència científica, la competitivitat i la innovació a través del desenvolupament
d'una millor cooperació entre els diversos actors econòmics, socials i científics.
•Desenvolupar investigacions de caire tecnològic i experiències pilot amb elevat potencial per a la
transferibilitat dels seus resultats.
•Configurar xarxes estables en l'àmbit del SUDOE (Sud-Oest Europeu) per a la generació, intercanvi i
transferència d'innovacions i de nous coneixements.
•Reforçar la competitivitat i la capacitat d'innovació en els segments de major interès de l'economia del
SUDOE.

Beneficiaris: Administracions nacionals,
nacionals regionals i locals i altres organismes públics,
públics instituts de
recerca, universitats, actors i organitzacions socioeconòmics, etc.

Tipus d’ajut: Subvenció. Fins a un 75% de la despesa elegible.
Despeses subvencionables:
Obres públiques, adquisició de materials, altres inversions materials, prestació de serveis (30%), despesa de
personal (40-50%), formació, promoció i difusió, despeses generals, altres.

Convocatòria: pendent 2009 (setembre).
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Sistematització R+D+i
Objectiu: implantar un model de sistematització del procés de R+D+i d'acord amb la norma UNE
166.002–Sistema de Gestió de la R+D+i. Els projectes han d’acabar amb l’obtenció del certificat segons
la norma i ha d'establir, documentar, implantar i mantenir un sistema de gestió d’R+D+i.

Beneficiaris:

Les
PIMEs
dels
sectors
d'indústria
(inclosa
l'agroalimentària), construcció, turisme, comerç i serveis, així com organismes intermedis que realitzin
activitats de suport a aquestes PIMEs (<250 treballadors i o el volum de facturació ≤ 50MM€ o el
balanç general anual ≤ 43 milions €).
€)

Tipus d’ajut i Despeses subvencionables:
> (a) SISTEMATITZACIÓ INDIVIDUAL. Pressupost subvencionable: PE ≥ 10.000€; ME ≥ 20.000 €
Col·laboracions externes: ≤ 50% (de la despesa subvencionable ). Serveis relacionats amb
l’assessorament i certificació dels sistemes de gestió segons la norma UNE 166.002.
Nomes seran subvencionables les factures entre la data de presentació de la sol·licitud de
subvenció fins al 31/12/09 amb possibilitat d’ampliació de termini.
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DETALL AJUTS

ACC1Ó
Sistematització R+D+i (II)
> (b) PROJECTES PRESENTATS PER ORGANISMES INTERMEDIS
Entre 5 i 15 empreses amb
E
b un mateix
i objectiu,
bj i aprofitant
fi
sinergies
i
i entre elles.
ll
C d
Cadascuna
d’ ll
d’elles
haurà de presentar un pressupost subvencionable ≥ 10.000 €.
≤ 50% (de la despesa subvencionable) activitats de difusió. Aquest import no pot ser
major
j del
d l 15% del
d l totall subvencionable
b
i
bl del
d l projecte
j
(i fins
fi 45.000€).
45 000€)
≤ 50% (de la despesa subvencionable ) en concepte de personal intern tècnic quan es
tracti d’Organismes Intermedis registrats (Centres d’innovació i Tecnologia del Ministeri
d’I dú t i i Energia,
d’Indústria
E
i Centres
C t
T
Tecnològics
lò i de
d la
l Generalitat
G
lit t de
d Catalunya).
C t l
)

C
Convocatòria:
tò i Del
D l 08/04/09 fins
fi all 14/05/2009 - Única
Ú i convocatòria
tò i
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DETALL AJUTS

Gènesi (ACC1Ó)
Objectiu:
Ajuts per analitzar la viabilitat empresarial d'un projecte de base tecnològica que es realitzi a Catalunya.
Projectes enfocats a l’explotació de productes i/o serveis que necessitin de l’ús de tecnologies o
coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora.

Beneficiaris:
• Empreses de creació recent (≤ 1 any) amb establiment operatiu a Catalunya i les persones físiques amb
residència a Catalunya que portin a terme un projecte de base tecnològica.

Tipus d’ajut:
Fins al 100% de la despesa subvencionable del projecte amb un màxim de 20.000 euros per projecte.

Despeses subvencionables:
Subcontractació externa, assessorament jurídic, material fungible si hi ha proves pilot (si les realitza el
propi sol·licitant, mai pot superar el 50% del cost total subvencionable acceptat). No s'admetran com a
subvencionables aquelles despeses on el proveïdor tingui vinculació amb el sol
sol·licitant.
licitant.

Convocatòria:
•1er Termini: del 8 d’abril al 7 de maig de 2009
•2on
2on termini: del 15 de maig al 30 de juny de 2009
•3er termini: del 15 de setembre al 15 d’octubre de 2009
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SIMULADORS
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Exemple
Simulació CDTI
TOTAL PRESSUPOST
CONCEPTE

2009

2010

218.500,00 €

74.750,00 €

0,00 €

293.250,00 €

ACTIUS FIXES

43.500,00 €

5.000,00 €

0,00 €

48.500,00 €

MATERIAL FUNGIBLE

25.000,00 €

0,00 €

0,00 €

25.000,00 €

COL·LABORACIONS EXTERNES

70.000,00 €

60.000,00 €

0,00 €

130.000,00 €

COSTS INDIRECTES

54.625,00 €

18.687,50 €

0,00 €

73.312,50 €

ALTRES DESPESES

34.500,00 €

11.500,00 €

0,00 €

46.000,00 €

446.125,00 €

169.937,50 €

0,00 €

616.062,50 €

MÀ D'OBRA

TOTAL PRESSUPOST

Ajut:
Empresa:

CDTI

TOTAL

Ppt Mín
240.000 €
Títol projecte

% Pressupost financiable
Tram NO reemborsable

2011

75%
1

15%

> Caràcter general

2

25%

> Subcontractació Centres investigació (Universitat, OPIs, CCTT registre CIT) superior al 10% cost total (no
mera prestació de serveis)
> Cooperació internacional (Eureka, Iberoeka i bilaterals) i projectes estratègics aeronàutics
> Projectes cooperatius del FONS TECNOLÒGIC en regions de competitivitat (Catalunya, Madrid, PB, La Rioja,
N
Navarra,
A
Aragó,
ó B
Balears
l
iC
Cantabria)
bi )

3

33%

> Projectes cooperatius FONS TECNOLÒGIC (excepte regions de competitivitat)

Total Pressupost
Pressupost Financiable
> Opció Tram NO reemborsable
> Préstec

2

2009
446.125 €
334.594 €
83.648 €
250.945 €

2010
169.938 €
127.453 €
31.863 €
95.590 €

2011
0€
0€
0€
0€

TOTAL
616.063 €
462.047 € 75%
115.512 € 19%
346.535 € 56%
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Exemple
Simulació InnoEmpresa
(ACC1Ó)
Ó
TOTAL PRESSUPOST
CONCEPTE

2009

TOTAL

ACTIUS FIXES + FUNGIBLES

18.000 €

460.000 €

COL·LABORACIONS EXTERNES

35.000 €

70.000 €

53.000 €

530.000 €

TOTAL PRESSUPOST

Entitat:

ACC1Ó

% Pressupost financiable
Ppt min PE
Ppt min ME

100%
30.000 €
60.000 €

Petita Empresa
Total Pressupost
Pressupost màxim Financiable (Subvenció)

2009
53.000 €
53.000 €

TOTAL
53.000 €
53.000 €
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Exemple
Incentius Fiscals
Exemple:
Facturació
Beneficis AI
Rati BAI
Total personal I+D+i
Despesa personal I+D
Despesa personal i

Anys anteriors
2007
2008
20.000.000 €
20.600.000 €
1.000.000 €
1.442.000 €
5,00%
7,00%

2009
21.630.000 €
1.405.950 €
6,50%

150.000 €
150.000 €

185.000 €
185.000 €

218.500 €
218.500 €

10.000 €
40.000 €

20.000 €
35.000 €

50.000 €
20.000 €

200.000 €
50.000 €
50 000 €
50.000
50.000 €
50.000 €

250.000 €
100.000 €
150 000 €
150.000
- €
- €

485.000 €
150.000 €
250 000 €
250.000
85.000 €
- €

Fungibles

17.000 €

20.000 €

25.000 €

Altres despeses

13.000 €

19.000 €

23.000 €

430.000 €
2,15%

529.000 €
2,57%

821.500 €
3,80%

Despesa deduible I+D+i

250.000 €

304.000 €

385.000 €

Mitja 2 anys anteriors
Despesa actual supera mitja anterior?

277.000 €
SI

Estimació deducció

2009

Col·laboració Externa (Univ, CCTT, etc.)
Col·laboració Externa Empreses
Inversió equips
A
B
C
D

Despesa Global I+D+i
Rati Despesa I+D+i/Facturació

Amort /any
10%
10%
10%
10%

Any:

Concepte
Personal
Col·laboracions
Col
laboracions Externes (RD 2609)
Col·laboracions Externes (Altres)
Actius
Fungibles
Altres
TOTAL

I+D
99.417,50 €
22 750 00 €
22.750,00
5.100,00 €
3.825,00 €
6.375 €
5.865 €

i
18.572,50 €
6 750 00 €
6.750,00
1.700,00 €
1.275,00 €
2.125 €
1.955 €

143.332,50 €
37%

32.377,50 €
8%

Concepte
Personal
Col·laboracions Externes (RD 2609)
Col·laboracions Externes (Altres)
A ti
Actius
Fungibles
Altres

2009
I+D
25,5%
25,5%
25,5%
25 5%
25,5%
25,5%
25,5%

i
8,5%
8,5%
8,5%
8 5%
8,5%
8,5%
8,5%

I+D addicional *
20%
20%

i addicional *
5%

* Si s'excedeix la mitja dels exercicis anteriors
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Dades de Contacte

c/ Escorxador s/n
43003 Tarragona
T
Tel. 977 55 95 15
Fax. 977 55 87 11
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Dades de Contacte

Di
Direcció:
ió

S i de
Sergi
d Lamo
L
(sergi.delamo@fundacio.urv.cat)
(
id l
@f d i
)

Secretaria:

Francesca Mañé (francesca
(francesca.mane@fundacio.urv.cat)
mane@fundacio urv cat)

Gestió de projectes:

Isabel Salla (isabel.salla@fundacio.urv.cat)
Xavier Ruiz (xavier.ruiz@fundacio.urv.cat)
Daniel Ferrer (daniel.ferrer@fundacio.urv.cat)
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MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
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