Tarragona Regió del Coneixement

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Projectes Innovadors ‐ GenCat (SOC)
Pressupost

11,5M€ Termini(s):
(2010: 6,325M€, 2011: 2,875M€, 2012: 2,3M€)

30/06/2010

01.‐ Beneficiaris
Persones jurídiques, públiques o privades, que duguin a terme actuacions per a la millora de la qualitat d’ocupació a Catalunya

02.‐ Resum
Mitjançant el programa de projectes innovadors es pretén donar suport a accions innovadores que responguin als reptes que planteja la
situació econòmica actual, en especial la creació i manteniment de llocs de treball i la millora de la competitivitat: afavorir canvis de processos,
d’estructures i valors organitzatius entre les institucions i millorar la competitivitat de treballadors/es i empreses, donant un valor diferencial
al coneixement i a les idees.
Aquest ajut preveu focalitzar recursos en aquells projectes que tinguin un fort impacte territorial i/o sectorial. Projectes innovadors i
transversals on els valors més importants siguin la cooperació, la creativitat, el lideratge i la qualitat, i que comptin amb la participació del
màxim d’agents implicats.
A tenir en compte:
‐ Termini d’execució dels projectes:
o Inici: entre 22/05/2010 i 2 mesos posteriors a la resolució (mai superant 31/12/2010)
o Fi: 31/12/2011
‐ Resolució: màxim el 21/12/2010
‐ Justificació despesa:
o Una per any:
> 31/12/2010 + 2 mesos
> 31/12/2011 + 2 mesos
o Despesa auditada
Enllaços d'interès:
Bases + convocatòria:
SOC (GenCat):

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5634/10126099.pdf
http://www.oficinatreball.net/socweb/opencms/socweb_ca/home.html

03.‐ Línies d'actuació
Eixos estratègics:
o Eix 1. Canvis estructurals en sectors i empreses. Millora de l’ocupabilitat, la qualificació professional i la competitivitat.
o Eix 2. Impuls i desenvolupament de sectors emergents d’alt valor afegit.
o Eix 3. Canvis estructurals vers la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.
o Eix 4. Foment de l’emprenedoria innovadora i de qualitat.
o Eix 5. Equilibri territorial i cohesió social (no es convoca aquest 2010)
Prioritats:
Eix 1:
o Desenvolupament de serveis específics per a l’ocupació, la formació i ajut en relació amb la reestructuració de sectors i empreses
o Sistemes d’anticipació de canvis econòmics i de futures necessitats del mercat de treball
Eix 2: Estratègies integrades que afavoreixin la creació i consolidació d’ocupació en sectors emergents
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Eix 3:
o Noves formes d’organització del temps de treball (metodologies i actuacions integrals) que promoguin canvis estructurals vers la
igualtat d’oportunitats.
o Millora de la participació de les dones en àmbits de presa de decisió i sectors masculinitzats.
o Relació amb nous models de qualitat per a la inserció laboral de persones amb trastorn mental i per al col∙lectiu de joves
Eix 4:
o Estratègies i accions específiques que donin suport al treball per compte propi
o Creació d’empreses de qualitat, tenint en compte els col∙lectius estratègics.
Eixos 1,2, 3 i 4:
o Promoció de les associacions, pactes i iniciatives a través del treball en xarxa dels actors rellevants que fomentin la transferència de
coneixement i de bones pràctiques en matèria d’ocupació o que aportin valor afegit a activitats i sectors econòmics concrets.
o Promoció de la cooperació nacional, transnacional i interregional.

04.‐ Ajuts màxims i tipus
o Finançament màxim: 75% de la despesa elegible (50% FSE + 25% SOC)
o Màxim per projecte: 800.000€/projecte.
o El finançament mínim per projectes aprovats serà del 60% (segons criteris d’avaluació).
o Pagament:
‐ 55% bestreta inici projecte (2n semestre 2010)
‐ 25% segons resolució (2n trimestre 2011)
‐ 20% després de la justificació (2n trimestre 2012)
05.‐ Conceptes Subvencionables
o Directes: personal (cost empresa), dietes: manutenció allotjament, etc. (màx. 5% de la despesa elegible menys per prioritat comuna de tots
els eixos), consultoria i assistència tècnica (màx. 50% despesa elegible), auditoria, altres directes.
o Indirectes: personal de suport i directiu no vinculat directament al desenvolupament de les accions, subministraments i serveis generals
(llum, aigua, correu, neteja, vigilància, calefacció, missatgeria), lloguer, béns consumibles, financeres (assessoria jurídica o financera)
o Les despeses de preparació, seguiment in control no poden superar el 10% del cost total.
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