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INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT PER A PROJECTES DE CLÚSTERS 

                                                                               Data d’actualització de la informació:06/10/2020 

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC 

Què se subvenciona? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Es consideraran subvencionables els projectes de reforç de la competitivitat relacionats amb la cooperació, identificació i 
implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, 
identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Es consideren subvencionable  la realització d’activitats específiques directament relacionades amb projectes de desenvolupament 
i innovació des dels clústers, alineats amb tecnologies disruptives, en base a les definicions que s’estableixen al document: Dianes 
de tendències tecnològiques d’ACCIO. 

1. Realització d’estudis de viabilitat tècnica de caràcter preparatori per a  projectes de tecnologia i innovació. 

2. Desenvolupament d'activitats innovadores: 

a. Activitats de desenvolupament experimental. 
b. Activitats d’innovació en matèria d'organització. 
c. Activitats d’innovació en matèria de processos. 

 

Qui pot ser beneficiari? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d'ACCIÓ així com les empreses i agents d'entorn, amb 

establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests Clústers, amb un màxim de 10 participants entre empreses, clústers  

i agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però 

no com a sol·licitants. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Els clústers integrants, acreditats i vigents del Programa Catalunya Clústers d'ACCIÓ així com les empreses i agents d'entorn, amb 

establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests Clústers, amb un màxim de 5 participants entre empreses, clústers  i 

agents d’entorn. Les empreses i agents d’entorn d’aquests clústers únicament podran actuar com a participants de l’ajut però no 

com a sol·licitants. 

 

Quins són els requisits específics? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Aquesta línia s’acull al 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 (DOUE L 352 de 24.12.2013). 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Aquesta línia s’acull al Reglament 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2104, pel que es declaren determinades categories 
d’ajust compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. 
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Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 

Podran presentar-se sol·licituds des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 
hores del dia 4 de novembre de 2020. 

 

Quines despeses són subvencionables? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d'experts, lloguer d'espais, 

material promocional o similar, assistència a congressos/fires destinats a la realització d'actuacions dins dels projectes. 
2. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents 

d'entorn que actuen com participants en el projecte. 
3. Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el projecte. 

Viatges i allotjament fora del territori espanyol i viatges des de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, 
experts o similars relacionat amb el projecte. Aquestes despeses tenen limitacions pel que fa a l'import màxim per nit 
d'allotjament, nombre de viatges i persones assistents. Únicament es subvencionen bitllets en classe turística. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

1. Contractació de serveis a tercers i despeses externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara 

despeses de consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos 

i proves de laboratori, lloguer d'espais, material promocional o similar, destinats a la realització d'actuacions dins del 

projecte. 

2. Hores de dedicació del personal del clúster i de les empreses i agents d’entorn que actuïn com a participants sempre i 

quan estiguin directament dedicats al projecte. 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Els projectes de reforç competitiu empresarial es podran dur a terme entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de maig de 2021. No es 
podran concedir ampliacions d’aquest termini. 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Els projectes de desenvolupament i innovació es podran dur a terme entre la data de sol·licitud i el 31 de desembre de 2021. No 

es podran concedir ampliacions d’aquest termini. 
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Quin és l’import de l’ajut? 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. En funció de la tipologia de la despesa, la 
intensitat màxima subvencionable serà la que s’indica a la taula següent: 

Despeses subvencionables Intensitat màxima 

Contractació de serveis a tercers i despeses externes 75% del cost subvencionable acceptat 

Limitació: No es consideren subvencionables les 
contractacions entre participants en el projecte. 

Hores de dedicació del personal del clúster i de les empreses i 
agents d’entorn que actuïn com a participants en el projecte. 

75% de la despesa subvencionable acceptada 

Limitació: 49,37 €/h (cost brut) 

Per a despeses de mobilitat : 
Viatges i allotjament fora del territori espanyol i viatges des 
de fora del territori català cap a Catalunya de ponents, 
experts o similars relacionat amb el projecte. 

75% de la despesa subvencionable acceptada. 

Limitacions: Allotjament màxim de 200€/persona i nit. 
Viatges únicament bitllets en classe turista. 

 

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

Els projectes podran tenir un cost subvencionable sol·licitat màxim de 100.000 euros. En aquesta línia d’ajut, les intensitats 
màximes podran variar en funció de la tipologia del projecte i de la dimensió de l’empresa. D’acord amb la normativa comunitària 
d’ajuts d’estat, les intensitats màximes dels ajuts, son les següents: 

 

 

Intensitat màxima Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa 

Activitats de 
desenvolupament 
experimental 

45% 35% 25% 

Estudis de viabilitat tècnica 70% 60% 50% 

Activitats d’innovació en 
matèria de processos i 
organització 

50% 50% 15% 

 

Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial 

1. Projecte alineat amb els reptes estratègics del clúster 
2. Impacte socioeconòmic del projecte. 
3. Grau de participació d’empreses en el projecte 
4. Implementació del projecte 
5. Grau d’innovació i/o connexió internacional del projecte 
6. Projecte alineat amb el concepte de valor compartit 
7. Trajectòria del clúster 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat


 

   
  

 

+ informació 

 

 www.accio.gencat.cat  · @accio.cat · info.accio@gencat.cat · T.93 476 72 06 

Quins són els criteris de valoració? (opcional) 

 
Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 

1. Projecte alineat amb l'estratègia d'innovació del clúster amb identificació dels reptes d'innovació del negoci/sector. 
2. Grau de novetat del projecte, risc tecnològic i implicació d'empreses. 
3. Implementació del projecte 
4. Potencialitat de les actuacions per obtenir resultats pràctics en termes de projectes d'innovació. 
5. El projecte incorpora l'aplicació de tecnologies disruptives. 
6. Trajectòria del clúster 

 

Quins són les tràmits? 

Sol·licitud d’ajut:  
Per acollir-se a aquestes subvencions, les sol·licituds s'han de presentar telemàticament des de la pàgina web de ACCIO 
(accio.gencat.cat) o mitjançant el 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. 

Justificació d’ajut:  
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la concessió 
 
Tots els tràmits requereix signatura electrònica i tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 

Sol·licitud d’ajut 
1. La sol·licitud. 
2. Memòria tècnica del projecte sol·licitat. 
3. Desglossament dels costos corresponents. 

 

 

Observacions (opcional) 

 

 

Amb qui pots consultar els teus dubtes? 

Gestió administrativa: a través del següent correu electrònic: ajuts.accio@gencat.cat 
Gestió tècnica: a través del següent correu electrònic: cataloniaclusters.accio@gencat.cat 
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Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció? 

RESOLUCIÓ EMC/2321 /2020, de 23 de setembre 
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