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1. TIPUS DE PROJECTES 

1.1.  Quin tipus de projectes es poden presentar ? 

Projectes d’RD d’empreses catalanes  en col·laboració amb centres TECNIO compresos entre TRL3 a TRL7. 

El projectes poden ser de qualsevol sector i tecnologia englobats dins de l’estratègia RIS3Cat.  

1.2. Qui pot participar en un projecte INNOTEC ? 
 

       Mínim 1 empresa i 1 centre TECNIO.  

 Les empreses han de tenir 3 o més anys de vida, en el moment de la sol·licitud i seu operativa a             
Catalunya. S’entén com a empresa tota entitat, 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. 

La contribució en el projecte per part empresarial no pot superar el 70% de la despesa subvencionable 
acceptada i la contribució en el projecte dels participants TECNIO no podrà superar el 50% de la 
despesa subvencionable acceptada total del projecte. 

1.3. Quina és la duració màxima dels projectes ? 
 

Els projectes d’RD han de tenir una duració màxima de 3 anys. Es considera la data d’inici del projecte,  
la      data de la sol·licitud.  

1.4. Quin tipus de despeses es poden presentar ? 
 

Les empreses participants poden presentar despeses de personal, col·laboracions externes per 
activitats d’RD i altres despeses de consultoria. Els centres TECNIO només podran presentar despeses 
de personal i altres despeses de consultoria. En el cas de les despeses de personal, les empreses poden 
imputar com a màxim el 80% de la seva dedicació en el projecte i en el cas del Centre TECNIO fins al 
100%.  

Es podrà imputar també en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses de personal 
subvencionables. 

Queden excloses les despeses relacionades amb el registre de la IP. Les despeses de consultoria 
associades a assessorament legal o tècnic d’IP estan incloses per totes les modalitats de protecció 
excepte per marques i els noms de domini. 
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2. AVALUACIÓ 

2.1.  Està millor posicionada una empresa start-up per aconseguir aquest ajut que una altra tipus 

d’empresa ?   

No. Es valora la capacitat de recursos de l’empresa (material, humans i econòmics) per poder portar a 

terme el projecte i no la seva mida.  

 

2.2. En el criteri d’avaluació “Es tindrà en compte la creació d’una nova relació empresa-universitat i 

nova tradició de projectes R+D (Impacte en l’R+D de l’empresa)” es valora positivament o es 

considera un criteri d’exclusió, en cas que l’empresa ja presenti una relació amb el grup TECNIO ?   

En cap cas és considera un criteri d’exclusió. Sí que es considerarà positiu una nova relació entre empresa 

i universitat, però si aquesta relació ja existeix, el projecte no es veurà penalitzat. 

 

3. SOL·LICITUD 

3.1.  Qui sol·licita l’ajut ? 

El sol·licitant de l’ajut serà l’empresa líder del projecte que actuarà de coordinador amb la resta de 
participants. Els participants no poden estar vinculats entre ells. 

 

3.2. Quants ajuts INNOTEC pot sol·licitar una empresa ?  

No hi ha cap limitació referent al nombre de projectes que pot presentar una empresa. En el cas d’obtenir 

l’ajut, es podrien desenvolupar tots els projectes, sempre i quan les tasques imputades siguin diferents 

per a cada projecte.  

Tot i així, es recomana presentar només aquells projectes que l’empresa podrà realitzar, ja que si després 

es renuncia a l’ajut,  aquest no es podrà adjudicar a cap altra empresa.  

3.3. Hi ha cap incompatibilitat en què l’investigador principal (IP) es presenti a més d’una proposta 

liderada per dues empreses diferents ?  

L’investigador es pot presentar a diverses propostes, però la dedicació màxima a imputar en tots els 

projectes en què participi ha de ser com a màxim del 100%.  
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3.4. Quina extensió ha de tenir la memòria ? 

Es recomana 30 pàgines com a màxim (apartats a, b i c-annexos apart-) i ha de tenir un cos de lletra 

mínim de 10 punts. Es pot complementar amb un annex (si és necessari), però s’ha de fer referència als 

annexos dins del cos de la memòria. 

 

3.5. Com s’ha de fer la sol·licitud ?  

La  sol·licitud s’ha de fer telemàticament segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 

persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

El sol·licitant del projecte (una empresa) ha d’adjuntar dintre de la sol·licitud un document anomenat 

“fitxa de participant” (segons model disponible a la web d’ACCIÓ) signat pel/s representant/s legal/s de 

la resta de participants en el projecte.  

L’objectiu d’aquesta fitxa és verificar el consentiment per participar en el projecte de la resta de 

participants.  

3.6. Quina diferència hi ha entre la fitxa de participant i l’acord col·laboració ? 

La fitxa de participant s’ha de presentar en el moment de la sol·licitud i l’acord de col·laboració únicament 

l’hauran de presentar les empreses que rebin l’ajut. Un cop l’empresa rep la resolució  definitiva tindrà 

un període de temps per presentar aquest acord.   

3.7. Quina és la documentació requerida per presentar la sol·licitud ? 

En el formulari de sol·licitud (que omplirà l’empresa líder del projecte) s’haurà d’adjuntar la següent 

documentació: 

- Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ. 
- Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible a la web d’ACCIÓ. 
- Fitxa/es de participació signada/des pel representant legal de cada un dels participants, segons el 

model disponible a la web d’ACCIÓ. 

4. ALTRES 

4.1 Per aconseguir una bestreta, cal aval ?. Qui atorga aquest aval? Com s´aconsegueix?  

En quan es rep la resolució, l’empresa pot demanar una bestreta del 20% sense necessitat d’aval.  

Si l’empresa requereix una bestreta més àmplia (fins al 80% restant), caldrà presentar un aval atorgat per 

una entitat bancària o financera per l’import de la bestreta.  

En el cas dels grups TECNIO, la bestreta sense aval és del 80%. Per accedir al 20% restant també caldrà 

aval bancari.  

 

http://canalempresa.gencat.cat/

