INNOTEC 2019. Projectes R+D conjunts d’empreses catalanes
amb Desenvolupadors de Tecnologia Públics TECNIO
Homologats per ACCIÓD’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2013 TRANSNACIONALS

AJUTS A LA INNOVACIÓ
Data
Data d’actualització de la informació: 03/09/2019

Objectiu
Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes R+D conjunts entre empreses i Desenvolupadors de tecnologia públics
acreditats TECNIO (Grups de recerca universitaris i del CSIC i centres CERCA acreditats TECNIO, en endavant DTP’s).
Incentivar la col·laboració entre els Desenvolupadors de tecnologia diferencial TECNIO públics i les empreses catalanes en projectes
de R+D per tal que es transfereixi coneixement i tecnologia cap a l’empresa.
NOTA: En aquesta fitxa es referirà al DOGC com les Bases publicades al DOGC núm. 7937 –Resolució EMC/2230/2019, de 12
d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts INNOTEC,
Beneficiaris
Podran ser beneficiàries d’aquests ajuts:
-

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del
cost subvencionable del projecte i que disposin d’una plantilla entre 4 i 500 treballadors en el mes anterior a la data de
presentació de la sol·licitud).
Els Desenvolupadors TECNIO públics (Grups de Recerca Universitaris, del CSIC o centres CERCA, amb segell TECNIO).
(Llistat dels desenvolupadors públics consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processosacreditacio/tecnio/)

Requisits Beneficiaris
•

Que la facturació de l’empresa sol·licitant (segons darrers comptes tancats i presentats al Registre Mercantil ) dobli com a
mínim la despesa subvencionable que li correspon del projecte.

•

Els requisits generals que es demanen per a poder rebre ajuts similars d’ACCIÓ, exposats al DOGC que suposen complir amb
les obligacions legals i requisits relacionats amb temes com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció
assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i altres.

Documentació
•

La documentació a lliurar és:
• Annex específic del formulari de sol·licitud que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ
http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/) signat digitalment per tots els participants inclòs el sol·licitant
• Formulari de sol·licitud genèric que s’obté a:
a) Si el sol·licitat és una Administració pública: http://www.eacat.cat
b) Si el sol·licitant és empresa: http://canalempresa.gencat.cat
• Memòria tècnica
• Document acreditatiu de poders per representar cada entitat participant, si aquests no estiguin inscrits al Registre
Mercantil. Si ja s’han presentat en convocatòries anteriors d’ACCIÓ no cal, és suficient presentar declaració
responsable especificant el document, la data en què es va presentar a ACCIÓ i s’hi faci constar que continua essent
vigent.
• Per l’empresa participant
a) Darrers comptes tancats i presentats al Registre Mercantil o document anàleg en funció de la naturalesa
jurídica
b) Informe plantilla mitja treballadors i/o contractes autònoms

Característiques
1.

Tipologia de projectes subvencionables:
-

-

Projectes R+D conjunts entre almenys una empresa un almenys un desenvolupador de tecnologia públic acreditat
TECNIO. Els participants han de ser autònoms i no poden estar vinculats entre ells. Cap membres pot participar en > 70%
de la despesa total subvencionable acceptada del projecte.
Els projectes han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 50.000 euros i una despesa subvencionable
màxima de 200.000 euros
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Durada màxima projecte a partir data sol·licitud ajut: 2 anys (han de començar després de la sol·licitud).
2.

3.

4.

Quantia i intensitat de l’ajut:
• Despesa subvencionable acceptada d’entre 50.000 i 200.000 €, que no pot suposar, per l’empresa participant més d’un
50% de la darrera facturació .
• Intensitat de l’ajut:
o Recerca Industrial: 70% per Petita, 60% per Mitjana Empresa i 50% per Gran empresa
o Desenvolupament experimental: 45% Petita – 35% Mitjana – 25% Gran
o Pels Desenvolupadors públics TECNIO fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat no
Econòmica)
Despeses subvencionables (Base 6):
• Despeses de personal (investigadors, tècnics i personal auxiliar involucrat al projecte)
• Altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, vigilància tecnològica, definició d’un pla de
comercialització, ecodisseny i d’altres similars.
• Col·laboracions externes per activitats R+D (només en cas d’empreses):
• Amortització equipament i instrumental projecte
Criteris de valoració:
a) Excel·lència del projecte: Qualitat científica i tecnològica del projecte d’RD (valor 50)
b) Impacte del projecte (valor 30)
c)
Implementació del projecte (valor 20)

Observacions
1.

2.
3.

Definicions: A efectes d’INNOTEC s’entén per:
- Empresa tota entitat amb ànim de lucre, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en
el moment de la presentació de la sol·licitud i que exerceixi una activitat econòmica.
- Recerca industrial: La recerca planificada o estudis crítics per adquirir nous coneixements i aptituds per desenvolupar
nous productes, processos o serveis o millorar considerablement els existents..
- Desenvolupament experimental: L’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents,
d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb la vista a l’elaboració de productes, processos o
serveis nous o millorats.
- Economia circular: Model basat en reutilitzar, reparar, remanufacturar i reciclar els materials i productes existents,
davant la utilització de matèries primeres
Suport a la presentació de projectes INNOTEC
Link per accedir a presentació sobre l’ajut: Presentació INNOTEC

Termini
Fins a les 14:00 del dia 17 d’octubre de 2019
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