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NUCLIS DE RECERCA INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT EXPERIMENTAL 
INTERNACIONALS 2019. 

Nuclis d’R+D Internacionals i Programes Europeus ERA-net MANUNET III 

m Fitxa) exemple: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2013 - 

TRANSNACIONALS 

AJUTS A LA 
INNOVACIÓ 

+ informació 

 

Objectiu 

 
Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D amb abast internacional executats entre empreses amb establiment 
operatiu a Catalunya i una entitat dels territoris elegibles.  

1. Nuclis R+D  Programa Nuclis internacionals. Àmbits territorials elegibles: Unió Europea, EEUU, Xile, Singapur, Xina, Corea del 
Sud, Israel, Regne Unit i Canadà. 
 

2. Nuclis R+D en el marc del programa ERA-net MANUNET III (projectes d’R+D en l’àmbit de la fabricació avançada). Àmbits 
territorials elegibles: països o regions participants al programa ERA-Net MANUNET III / International Call 2019. 
 

Beneficiaris 

Els beneficiaris/àries d’aquests ajuts són les empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya i:  
 
-Com a mínim tres anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut,  
o bé 
-Que disposin d’una plantilla de com a mínim  5 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud de l’ajut. 
 
Documentació 

Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que s’esmenta a continuació 

• Memòria tècnica del projecte segons el model que està disponible a la pàgina web d’ACCIÓ  
 

Com annexos a la memòria s’hauran d’adjuntar els següents documents: 
1. Fitxa del resum executiu del projecte, segons model que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ  
2. Memòria internacional del projecte, segons el model que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ. Aquesta memòria 

podrà ser presentada en castellà, català o anglès.  

Característiques 

Projectes de R+D presentats de forma col·laborativa entre: 

1. Nuclis d’R+D Internacionals: almenys una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i un soci amb establiment operatiu en 
un dels àmbits territorials elegibles dins d’aquestes convocatòria. 

2. Nuclis R+D en el marc del programa ERA-net MANUNET III: dues empreses no vinculades, de les quals almenys una amb 
establiment operatiu a Catalunya i una altre d’una regió/país no espanyol participant al programa ERA-Net Manunet III. 

No computaran a efectes de col·laboració els socis internacionals que estiguin vinculats a empreses espanyoles. 

En el cas de les empreses amb establiment operatiu a Catalunya ha d’existir una despesa subvencionable mínima acceptada de 
150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte. 

Els projectes hauran d’estar emmarcat, dins les tecnologies facilitadores transversals identificades a l’estratègia RIS3CAT (TIC, 
Nanotecnologia, Materials Avançats, Fotònica, Biotecnologia i Manufactura Avançada), i hauran d’identificar els àmbits sectorials 
d’impacte del projecte dins dels sectors identificats en l’estratègia RIS3CAT (Química, Energia i recursos, Alimentació, Sistemes 
industrials, Mobilitat sostenible, Indústries de disseny, Indústries de la salut, Indústries culturals basades en l’experiència). Més 
informació a: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/ 

 

Termini 

Nuclis d’R+D Internacionals: des de l’endemà de la publicació al DOGC i fins al 10 d’octubre de 2019 

Programes Europeus ERA-net MANUNET III: des de l’endemà de la publicació al DOGC i fins al 31 de juliol de 2019 
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