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Pressupost 1.000.000 € Termini(s): 12 de novembre de 2012

(25% DAAM + 75% FEADER)

01.- Beneficiaris

02.- Resum

BBRR i Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6231/1264350.pdf

Documentació a aportar: 

-Sol·licitud, segons imprès normalitzat: cliqueu aquí

- DNI/NIF, poders de representació, estatuts, inscripció al registre administratiu corresponent i memòria.

03.- Ajuts màxims i tipus

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les actuacions subvencionables

L’import de l’ajut no pot superar el 60% dels costos subvencionables amb els següents màxims:

- 30.000 € si beneficiari és una única empresa, cooperativa o comunitat de regants

- 50.000 € si el beneficiari és una agrupació de 2 a 5 entitats

- 80.000 € si el beneficiari és una agrupació de més de 5 entitats

* Cap persona beneficiària pot acumular en un període de tres anys un total de més de 200.000 €

04.- Conceptes Subvencionables

c) Despeses de consultoria tecnològica i d'assessoria

Realització de projectes pilot innovadors - DAAM (GenCat)

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

regants.

La realització de projectes pilot innovadors destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació i/o a donar suport 

al desenvolupament d’energies renovables, i/o a millorar la gestió de l’aigua, i/o a conservar la biodiversitat, realitzats per l’empresa agrària o 

agroalimentària, les seves agrupacions i/o associacions i/o cooperatives, o comunitats de regants, i liderats per aquestes, en col·laboració amb 

els instituts de recerca i/o universitats, que impliquin innovació.

a) Despeses de personal propi (màx. 20% total despesa subvencionable si el beneficiari és una única empresa o cooperativa, màx. 30% si les 

empreses o cooperatives beneficiàries són una associació/agrupació de dos a cinc, màxim 40% si les empreses o cooperatives beneficiàries són 

una associació/agrupació de més de cinc)

b) Despeses de contracte de serveis amb el centre o institut de recerca i/o universitat. Mínim del 30% en aquest concepte.

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 instituts de recerca i/o universitats

Tipus d'operacions que es podran finançar:

Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.

Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies renovables.

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

Operacions innovadores destinades a recolzar el desenvolupament d’energies renovables.

Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.

Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

Període de les actuacions: des de 12/10/2012 fins al 30/09/2013

Justificació: abans del 30/09/2013

Resolució: abans del 31/01/2013

No subvencionable: despesa efectuada fora dels terminis de projecte ni inversions/inventariable/maquinaria que es pugui usar un cop 

finalitzada la prova pilot/més d'un projecte per sol·licitant.

e) Els costos derivats de l’adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es 

malmetin en la realització de projectes pilot innovadors.

f) Els costos derivats del lloguer d’equips, instal·lacions o finques destinats a la realització dels projectes pilot innovadors.

Compatibilitat:  Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts amb la mateixa finalitat, sense superar el cost de les actuacions subvencionables, 

sempre i quan no siguin fons europeus.
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05.- Criteris d'atribució i prioritats

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) Empreses o agrupacions/associacions que tinguin doctors en els seus quadres de direcció tècnica i departament d’R+D+I (talent): 5 punts.

c) Empreses o agrupacions/associacions que estiguin acollides a plans estratègics d’innovació o dins de xarxes d’innovació d’altres departaments 

(acció10, clústers, etc.) o participin amb anterioritat en projectes de recerca amb universitats o centres de recerca: 5 punts.

d) Empreses o agrupacions/associacions que demostrin la seva internacionalització o la dels seus productes, serveis o R+D+I en mercats exteriors: 

5 punts.

e) Projectes que hagin estat ajudats en convocatòries anteriors en la realització de la memòria o el plantejament: 10 punts.

f) Projectes que donin resposta a més d’un dels reptes següents: 10 punts.

- Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.

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

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

- Operacions innovadores destinades a recolzar el desenvolupament d’energies renovables.

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

- Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

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

h) Argumentació dels objectius, pla de treball i rigor metodològic: 10 punts.

i) Efecte demostratiu i transferibilitat: 5 punts.
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