Fitxa informativa ajuts

Nuclis d’R+D en projectes d’Economia Circular en
l’àmbit dels residus
Data d’actualització de la informació: 3/06/2022

Línia amb concurrència competitiva

Què se subvenciona?
Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar nous productes o
serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les necessitats del mercat.
Amb aquesta subvenció es vol donar suport al desenvolupament de Projectes de recerca i
desenvolupament (R+D) que han de contribuir al increment de inversió en R+D a Catalunya en
economia circular en l’àmbit dels residus.
Aquesta convocatòria té dues categories:
a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés
productiu del propi sol·licitant
b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer.

Qui pot ser beneficiari i requisits?
Podran ser beneficiaris les empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i econòmica)
per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 anys de vida a data de la
sol·licitud de l’ajut.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la Convocatòria i fins al dia 30 de
juny de 2022 a les 14:00h.

Quines actuacions i despeses són subvencionables?
Les despeses elegibles seran actuacions contingudes en la memòria tècnica de sol·licitud i
que siguin necessàries per al desenvolupament del projecte d’R+D, i en concret:
Fitxa informativa ajuts ACCIÓ
Versió 2, 5 d’abril de 2022

Fitxa informativa ajuts
•
•

•
•
•

Despeses de personal tècnic contractat en que estiguin dedicats a tasques de caràcter
tècnic del projecte: Investigadors, tècnics i personal auxiliar. Per a tot el personal tècnic
es podrà imputar una dedicació màxima del 80% de la seva jornada laboral.
Despeses de col·laboracions externes/subcontractacions, entre d’altres: Despeses
d’investigació o desenvolupament tecnològic contractual, contractació externa per a
tasques d’enginyeria o disseny i/o assajos i proves de laboratori. El conjunt de les
despeses de la partida de col·laboracions externes 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, realitzar assajos, etc.
Despesa per la realització, per part d'un auditor de comptes, de l'informe de justificació
de l'actuació subvencionada (màxim 2 justificacions per projecte, import màxim per
justificació 1.500 euros).
Costos indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa indirecta, un 7% de les
despeses directes de personal subvencionables.

El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros.

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?
Les intensitats màximes d’ajut per projecte d’R+D són les següents:
Tipologia d’activitat

Petita
empresa

Mitjana
empresa

Gran
empresa

Activitats de recerca industrial

70%

60%

50%

Activitats de desenvolupament experimental

45%

35%

25%

Auditories

100%

100%

100%

Altres aspectes:
•
•
•

La intensitat d’ajut serà calculada en funció de la tipologia de les activitats (R o D)
necessàries para la execució tècnica del projecte.
Ajut màxim 150.000 euros per projecte.
La despesa mínima realitzada i correctament justificada haurà de ser de 150.000 euros
i/o el 60% del cost subvencionable acceptat.
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Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
El període d’execució dels projectes d’R+D objecte de l’actuació serà a partir de la data de
presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar en un màxim de 3 anys després
d’aquesta data.
No existeix la possibilitat de sol·licitar ampliació del termini d’execució del projecte.

Quins són els criteris de valoració?
El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de
concurrència competitiva, i tenint en compta els següents criteris. Es recomana revisar el punt
8.1 de l’OB on s’indiquen els subcriteris de cada bloc.
Criteri de valoració

Bloc I. Valor tecnològic: Qualitat científica i tecnològica del projecte

Bloc II. Implementació: Estructura, gestió i capacitats

Bloc III. Impacte del projecte

Puntuació
200 punts
(Puntuació mín. 100)
100 punts
(Puntuació mín. 50)
200 punts
(Puntuació mín. 100)

És important tenir present, només seran elegibles els projectes que, en el procés d’avaluació,
acompleixin els dos supòsits:
•
•

La puntuació mínima de 250 punts.
La puntuació mínima que s’estableix en cada un dels blocs dels criteris (I, II i III).

Quins són els tràmits?
Sol·licitud d’ajut:
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les
persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).
Resolució d’ajut:
La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).
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La beneficiària de l’ajut podrà realitzar una única sol·licitud de bestreta per l’import màxim del
100% de l’ajut atorgat una vegada rebuda la resolució de concessió, on serà necessària la
constitució de garanties.
Justificació d’ajut:
S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la
concessió.
La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les
beneficiaries a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).
La modalitat de justificació és l’acreditació per mòduls / el compte justificatiu amb aportació
de justificants de despesa / el compte justificatiu amb aportació d’informe d’auditor.
Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i
de tramitació electrònica.

Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
La sol·licitud, inclou:
•

•
•

Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ
(accio.gencat.cat). Es recomana que l’extensió de la memòria sigui a tot estirar de 30
pàgines, així com un cos de lletra mínim de 10. Aquesta memòria haurà d’incloure
annexada:
o Fitxa del resum executiu del projecte.
o Si s’escau, carta signada per les entitats cooperadores.
Pressupost complert i detallat del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ
(accio.gencat.cat).
Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys segons el
model disponible a la web d’ACCIÓ (acció.gencat.cat)

Justificació d’ajut
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut?
Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en
la tramitació electrònica o web)
Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60
Gestió tècnica: rdempresarial@gencat.cat
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Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest
ajut?
RESOLUCIÓ EMT/1351/2022, de 5 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores de
la línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental
RESOLUCIÓ EMT/1683/2022, de 26 de maig, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any
2022 de la línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental
que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental
en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus (ref. BDNS 630317).
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