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Fitxa informativa ajuts 

Nuclis d’R+D: projectes de Recerca Industrial i 
Desenvolupament Experimental en l'àmbit del canvi 
climàtic. 
Data d’actualització de la informació: 16/06/2022 

 
Línia amb concurrència competitiva 

 

Què se subvenciona/finança? 
Els Nuclis d’R+D són un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de projecte de 
Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, amb progrés tecnològic d’alt risc, pre-
industrialitzable i pre-comercial.   

Aquests projectes d’R+D han de tenir com a objectiu generar productes, processos o serveis 
que estiguin alineats a desenvolupar materials sostenibles, millora del recurs en el cicle de 
l'aigua, energia renovable, mobilitat sostenible i altres que vagin orientats a la reducció 
d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i/o adaptació al canvi climàtic. Cal tenir en 
compte que la reducció d'emissions de Gasos de efecte hivernacle (GEH) no ha de comportar 
un empitjorament en la resta d'àmbits, especialment quan aquests són contaminants locals 
que poden tenir una incidència en la salut. 

Aquesta convocatòria compta amb les línies següents: 

• Línia 1:  Ajuts a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de 250 treballadors o 
més 

• Línia 2:  Ajuts a projectes d’R+D liderats per empreses catalanes de menys de 250 
treballadors   

El projecte pot ser d’una sola empresa individual o d’un consorci de mínim 2 empreses. Amb 
socis que siguin desenvolupadors tecnològics TECNIO i/o empreses/entitats internacionals. 

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
Empreses amb ànim de lucre, amb seu a Catalunya, que disposin d’una antiguitat mínima de 
2 anys (a comptar en data de sol·licitud de l’ajut), amb capacitats de desenvolupar tasques de 
R+D empresarial.  

També podran ser beneficiaris els desenvolupadors de tecnologia amb acreditació vigent 
TECNIO i que participin en el projecte proposat cooperant amb empresa/ses. 
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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 29 de 
setembre de 2022 a les 14:00h. 

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
Les despeses subvencionables serà  aquelles que formin part de les actuacions previstes en 
la memòria tècnica de sol·licitud i necessàries pel projecte tècnic, i en concret: 

• Despeses de personal tècnic contractat en empresa/es sol·licitant/s i dedicades al 
projecte d’R+D 

• Si s’escau, Despeses de personal del desenvolupador TECNIO dedicades al projecte 
d’R+D 

• Despeses de col·laboracions externes/subcontractacions necessàries pel projecte i 
només per les empreses sol·licitants 

• Altres despeses directament vinculades amb el projecte i activitats de recerca 
experimental i desenvolupament industrial. 

• Despeses indirectes, per part empresarial, un 7% respecte als costos directes de 
personal. 

• Despeses d’auditoria, per part d’un auditor de comptes per la part empresarial, fins a 
1.500 euros per justificació realitzada (màxim, 2 auditories per empresa i projecte). 
Aquest despesa, si escau, també serà elegible pel desenvolupador TECNIO) 

No es considera subvencionable la despesa de possibles socis internacionals. 

No són subvencionables despeses d’adquisició d’actius, materials o immaterials ni 
construcció, compra o lloguer d’espais on es dugui a terme el projecte. (Veure altres despeses 
no subvencionables en la normativa reguladora) 

El pressupost mínim subvencionable del projecte ha de ser de 120.000 euros, considerant 
únicament les despeses dels participants que siguin beneficiaris de l’ajut.  

 

Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
• Intensitat de l’ajut en % sobre el pressupost del projecte, dependrà de la classificació 

de les activitats i del tamany de l’empresa/es sol·licitants: 

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% 
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• Import màxim de l’ajut serà de 250.000 euros per projecte; Si s’escau, d’aquest ajut 
per desenvolupadors TECNIO serà de màxim 100.000 euros. 

• Respecte a la despesa subvencionable acceptada: 
o Cap dels participants en el projecte podrà participar en més d'un 70%, en 

projectes en cooperació,   
o La despesa subvencionable acceptada dels acreditats TECNIO no podrà 

superar el 50%. 
o La despesa dels socis internacionals no podrà superar el 70%   

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
El termini d’execució del projecte serà com a màxim de 36 mesos, sense possibilitat de 
demanar ampliació d’aquest termini. El projecte ha de començar amb data posterior a la de la 
sol·licitud de l’ajut. 

 

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 compte els següents criteris. Es recomana revisar el punt  
8.1 de l’OB on s’indiquen els subcriteris de cada bloc. 

Criteri de valoració Puntuació  

Bloc I. Valor tecnològic del projecte  150 punts 
(Puntuació mín. 75) 

Bloc II. Pla d’execució-gestió del projecte  100 punts 
(Puntuació mín. 50) 

Bloc III. Impacte del projecte  250 punts 
(Puntuació mín. 125) 

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

• La puntuació mínima de 250 punts pel total del projecte. 
• 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). 
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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).  

La beneficiària de l’ajut rebrà una bestreta per l’import del 20% i en cas d’un desenvolupador 
TECNIO, d’un 80% de l’ajut atorgat; en ambdós casos, una vegada rebuda la resolució 
d’atorgament, sense que sigui 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 del 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). Aquesta memòria haurà d’incloure annexada:  

o Fitxa del resum executiu del projecte. 
• 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 (accio.gencat.cat) 
• Informe de plantilla mitja de treballadors en situació d'alta. 
• Altra documentació addicional, veure major detall en punt 6.6 de les bases 

reguladores. 
 

Justificació d’ajut  

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts 

 

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut? 
Gestió tècnica: rdempresarial.accio@gencat.cat (Estructuració de la proposta en la Memòria 
Tècnica i proposta de projecte, valoració encaix en la convocatòria) 
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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 

 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/1738/2022, de 3 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de 
la línia de subvencions a projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental en 
l'àmbit del canvi climàtic. 

RESOLUCIÓ EMT/1836/2022, de 9 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 
de la línia de subvencions a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental en 
l'àmbit del canvi climàtic (ref. BDNS 633138). 

 

 

 

 

 

Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 
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