FITXA
INFORMATIVA
AJUTS

Ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en
cooperació internacional (NUCLIS R+D Internacional)
Data d’actualització de la informació: 27/10/2020

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
Projectes d’R+D en cooperació internacional entre empresa/s catalana/es amb països i regions amb Convenis signats amb
ACCIÓ. Els socis internacionals del projecte podran ser dels països i regions següents: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i
la Regió del Quebec a Canadà.
Qui pot ser beneficiari?
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i amb experiència i capacitat per dur a terme activitats d’R+D a Catalunya, i
que com a mínim hauran de tenir 3 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut. Es recomana als sol·licitants validar prèviament
a la sol·licitud aquesta viabilitat financera amb l’Autoavaluació financera.
Quins són els requisits específics?
-

Projectes d’R+D presentats per part d’una empresa amb establiment operatiu a Catalunya.
Les activitats d’R+D objecte de l’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.
Tots els projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.
Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies facilitadores transversals identificades en
l’estratègia d’especialització RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/
Els projectes d’R+D hauran d’aportar un salt tecnològic (Technology Readiness Levels-TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.
El projecte ha de tenir la participació, com mínim, d’un soci internacional dels països que fixa la convocatòria amb
activitats d’R+D. Països/regions elegibles: Alemanya, França, Israel, Corea del Sud i la Regió del Quebec a Canadà
L’Acord de col·laboració: s’haurà de presentar a ACCIÓ màxim el 30 d’abril de 2021 per part dels projectes amb Resolució
positiva. Aquest acord podrà ser en català, anglès o castellà.
El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros.
Cap dels socis podrà assumir més del 70% de la despesa total del projecte.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació fins les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020
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Quines despeses són subvencionables?
-

-

-

Despeses de personal en que estigui dedicat a tasques tècniques del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. La
seva dedicació màxima acceptada serà del 80% de la seva jornada , i queden exclosos els contractes de formació i/o
pràctiques, i el personal vinculat a les tasques administratives i de gestió del projecte.
Despeses de col·laboracions externes, entre d’altres :
o Despeses d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual.
o Contractació externa per a tasques d’enginyeria o disseny.
o Assajos i proves de laboratori.
El conjunt de les despeses de la partida de col·laboracions externes/subcontractació no podrà superar el 50% del total de
la despesa subvencionable acceptada.
Altres despeses, material fungible o altre material necessari per a la construcció de prototips, realització d’assajos, etc.
Despeses d’auditoria, per fer l'informe de justificació de l'actuació subvencionada per part d'un auditor de comptes
(màxim 2 justificacions per projecte, import màx. per justificació 1.500 euros).
Costos indirectes, es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les despeses directes de personal
subvencionables
Despeses de personal derivades de la gestió del projecte, fins a un import màx. 12.000 euros per projecte.

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Els projectes subvencionats s’hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de
finalitzar en un màxim de tres anys després d’aquesta data.
No existeix la possibilitat de sol·licitar ampliació del termini d’execució del projecte.
Quin és l’import de l’ajut?
Ajut màxim. 150.000 euros.
Les intensitats màximes d’ajut per projecte, són les següents:
-

-

-

Activitats de recerca industrial:
Petita empresa: 70%,
Mitjana empresa: 60%
Gran empresa: 50%
Activitats de desenvolupament experimental:
Petita empresa: 45%
Mitjana empresa: 35%
Gran empresa: 25%
Activitats de gestió: 50%
Auditories: 100%

Altres aspectes:
-

La intensitat d’ajut serà calculada en funció de la tipologia de las activitats (Recerca Industrial o Desenvolupament
experimental) necessàries para l’execució tècnica del projecte.
El pagament de l'ajut concedit es realitzarà directament a cadascun dels participants.
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Quins són els criteris de valoració? (opcional)
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, i tenint
en compte els següents criteris. Es recomana revisar la Base 4 de l’Annex 2 de l’OB on s’indiquen els subcriteris de cada Bloc:
-

Bloc I. Valor tecnològic: Qualitat científica i tecnològica del projecte (Puntuació 200 punts (puntuació mín. 100)).
Bloc II. Implementació: Estructura, gestió i capacitats (Puntuació: 100 punts (puntuació mín. 50)).
Bloc III. Impacte del projecte (Puntuació: 200 punts (puntuació mín. 100)).

Important tenir present, que només seran elegibles els projectes que obtinguin la puntuació en l’avaluació mínima de 250
punts i la puntuació mínima que s’estableix en cada un dels Blocs del Criteris (I, II i III).
Quins són les tràmits?
Tots els tràmits requereixen signatura electrònica i tramitació electrònica.
Sol·licitud d’ajut:
Les empreses interessades han de presentar les sol·licituds, segons model normalitzat, per mitjans electrònics acompanyades
de la documentació, a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) i dins el termini que indica la convocatòria. Les
sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
Resolució d’ajut:
La concessió o denegació de l’ajut es notificarà per mitjans electrònics.
En el cas de que el beneficiari ho sol·liciti, es concedirà una bestreta de:
-

20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, sense que sigui necessària la constitució de garanties (aval bancari).
80% de l’ajut una vegada rebuda la resolució de concessió, en aquest cas serà necessària la constitució de garanties (aval
bancari).

Justificació d’ajut:
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió, o, si s’escau, en el
termini establert d’acord amb la convocatòria corresponent.
El beneficiari, en el cas de no haver sol·licitat bestreta, podrà realitzar una justificació parcial, sempre que aquest pagament
correspongui a una part del projecte amb una assoliment d’una fita prèviament establerta del projecte.
Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
-

Memòria tècnica del projecte (màxim: 30 pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10), segons el model disponible al web
d'ACCIÓ. La memòria tècnica inclou la fitxa de resum executiu del projecte.
Memòria tècnica internacional del projecte podrà ser en català, anglès o castellà (màxim: 10 pàgines, així com un cos de
lletra mínim de 10).
Annexos: Pressupost complert i detallat del projecte segons el model disponible al web d'ACCIÓ.

Justificació d’ajut
Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades.
Memòria tècnica de l'actuació, segons el model.
Documentació demostrativa de les accions realitzades.
Memòria justificativa de les desviacions entre l’actuació justificada i la inicialment subvencionada.
Relació de les despeses de personal.
Relació de les despeses de col·laboracions externes.
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Observacions (opcional)
No aplica.
Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica dels Nuclis RD Internacional: inint.accio@gencat.cat

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
Llei 4/2020, del 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d'adequació de la normativa financera
per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau.
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
de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
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