Ajuts dels Cupons a la Innovació 2019

AJUTS A LA
INNOVACIÓ

m Fitxa) exemple: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2013 - TRANSNACIONALS
Data d’actualització 30/10/2019

Objectiu
Ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons a la innovació realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Beneficiaris
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya amb, com a mínim, 5 anys de vida i que tinguin una plantilla d’entre 5 i 250 treballadors en el mes anterior al
de la presentació de la sol·licitud.

Característiques
Els ajuts dels Cupons a la Innovació 2019 es subdivideixen en quatre categories d’ajut: cupons d’innovació, cupons d’economia circular, cupons de fiscalitat i
cupons de propietat industrial.
Es considera subvencionable el cost de la prestació a l’empresa del servei diferencial per part d’un proveïdor acreditat. No es consideren subvencionables
d’altres tipus de despesa diferents del cost de l’assessorament (transferència de coneixement) per la prestació del servei com ara subministraments, fungibles,
adquisició d’equipaments o d’altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei.
1. Els cupons d’innovació podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’innovació subvencionables:
-

Conceptualització de nous productes/serveis: serveis adreçats a conceptualitzar i/o dissenyar nous productes/serveis que siguin innovadors
respecte als ja comercialitzats per l’empresa.
Es consideraran nous productes o serveis aquells que l’empresa no hagi produït o prestat amb anterioritat a la presentació del cupó. No es
consideraran objecte de l’ajut millores contínues o actualitzacions de productes o serveis produïts o prestats i comercialitzats per l’empresa amb
anterioritat a la presentació del cupó.

-

Millora del model d’innovació a l’empresa: serveis adreçats a definir o consolidar un model d’innovació coherent i sostenible, adaptat a les
necessitats de l’empresa i als canvis de l’entorn. Els serveis poden donar suport a la realització de projectes d’innovació vinculats a:
o
Model de negoci: generació de nous models de negoci o variacions importants respecte el model de negoci actual
o
Màrqueting: desenvolupament de noves formes de millorar el posicionament de l’empresa en el mercat
o
Processos: nous processos o millores substancials respecte dels actuals adreçats a incrementar l’eficiència i capacitat innovadora de
l’empresa.
o
Organització: noves maneres d’estructurar i alinear els recursos de l’empresa per incrementar la capacitat innovadora de l’empresa.

2. Els cupons d’economia circular podran ser utilitzats per rebre els següents serveis d’economia circular subvencionables:
-

Ecodisseny de productes, serveis i/o processos: en el cas de productes, serveis o processos ja existents, serveis adreçats a analitzar el seu impacte
ambiental al llarg del cicle de vida del producte/servei i identificar i testar propostes de millora, o serveis adreçats a desenvolupar noves aplicacions
de materials reciclats; i en el cas de nous productes, serveis o processos, serveis adreçats a ecodissenyar el producte/servei/procés amb l’objectiu de
minimitzar els impactes ambientals al llarg del seu cicle de vida. Les propostes d’accions poden incloure, entre d’altres, mesures per disminuir el
consum de recursos, allargar la vida útil dels productes, prevenir la generació de recursos o facilitar la reutilització i el reciclatge.

3. Els cupons de fiscalitat podran ser utilitzats per rebre els següents serveis de fiscalitat subvencionables:
-

Assessorament expert en fiscalitat: serveis adreçat a la realització d’un informe de valoració d’un projecte d’R+D+i, que contempli la identificació de
les activitats susceptibles de deducció, qualificació i quantificació de les mateixes així com l’assessorament i pautes necessàries sobre l’estratègia
d’obtenció de seguretat jurídica del projecte.

-

Obtenció de seguretat jurídica: serveis adreçats a l’’obtenció de certificats en matèria d’R+D+i emesos per empreses o entitats acreditades per l’Entitat
Nacional d’Acreditació (ENAC) als efectes de deduccions fiscals segons l’article 35 de la Llei d’impost de societats (Llei 27/2014) en alguna de les
següents tipologies:
o
o
o
o
o
o

Certificat del contingut del projecte “ex-ante”.
Certificat de projecte de contingut i primera execució.
Certificacions de seguiment.
Certificacions de contingut i primera execució amb “ex-ante”
Certificat d’investigadors adscrits en exclusiva a activitats de recerca i desenvolupament (R+D).
Certificació de l’activitat d’R+D+i del personal investigador a efectes de bonificació de les quotes a la Seguretat social (segons el Reial decret
475/2014).

La certificació objecte de la subvenció haurà de desenvolupar-se dins del període comprès entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019.
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4. Els cupons de propietat industrial podran ser utilitats per rebre els següents serveis de propietat industrial subvencionables:
-

Model d’utilitat: Servei adreçat a les tasques de redacció i sol·licitud d’un model d’utilitat. En cap cas es subvencionen les taxes.

-

Estudis previs de patentabilitat: Servei adreçat a l’establiment d’una estratègia adient de propietat industrial i a la realització d’un estudi previ de
patentabilitat que tingui com a resultat l’informe favorable necessari per iniciar els tràmits de redacció i presentació d’una patent..

-

Redacció i presentació de la patent: Servei adreçat a subvencionar les tasques de redacció i sol·licitud d’una patent d’àmbit internacional. Aquest
servei només es podrà sol·licitar quan l’empresa beneficiària disposi d’un estudi de patentabilitat previ.

Ajut Màxim:
Pels cupons d’innovació i d’economia circular l’ajut serà d’un màxim de 5.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada
Pels cupons de fiscalitat l’ajut serà d’un màxim d’ajut de 500 euros en el cas del servei d’assessorament expert en fiscalitat R+D+i i d’un màxim d’ajut de
3.000 euros en el cas del servei d’obtenció de certificats d’obtenció de seguretat jurídica en matèria d’R+D+i, sempre i quan no superin el cost de l’actuació
subvencionada.
Pels cupons de propietat industrial l’ajut serà d’un màxim de 1.000 euros en el cas del servei per dur a terme el model d’utilitat i l’estudi previ de
patentabilitat i de 5.000 euros en el cas del servei de redacció i presentació de la patent, sempre i quan no superin el cost de l’actuació subvencionada..
ACCIÓ assumirà dins de la despesa subvencionable un cost/hora màxim dels proveïdors acreditats de 65 euros/hora. L’IVA no es considerarà en cap cas una
despesa subvencionalbe.

Proveïdors Acreditats:
Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors acreditats per ACCIÓ. Pels ajuts 2019 són:
Cupons d’Innovació:
-

Conceptualització de nous productes/serveis: Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la
categoria de conceptualització de nous productes i serveis.
Millora del model d’innovació a l’empresa: Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en les
categories de gestió de la innovació, estratègia, màrqueting vendes i canals digitals, operacions i organització.

Cupons d’economia circular:
-

Agents tecnològics amb el segell TECNIO.
Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria d’economia verda.

Cupons de fiscalitat
-

Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria de fiscalitat.
Aquelles entitats certificadores de projectes de R+D+i acreditades i vigents segons la ”Entidad Nacional De Acreditación” (ENAC).

Cupons de propietat industrial
-

Aquells professionals que figurin validats com assessors en el marc dels programes d'ACCIÓ, en la categoria d’agent de patents i marques.

Observacions
-

-

-

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d’entrada dels expedients al registre i
fins a l’exhauriment de pressupost. Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici indicada a la
sol·licitud i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos.
Un mateix beneficiari, pot rebre com a màxim dos cupons de categories diferents sempre i quan un d’ells sigui de fiscalitat o de propietat industrial.
Una mateixa empresa proveïdora podrà participar en un màxim de 5 serveis subvencionables a través d’aquest ajuts.
Aquesta línia d’ajuts, s’acull al que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).

Termini
Fins les 14:00 h del dia 04 de desembre del 2019, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària del programa.
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