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Objectiu  

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats 
a ser acreditats TECNIO. 

Beneficiaris  
Desenvolupadors de tecnologia que vam obtenir finançament en la línia d’ajuts TECNIO corresponent a l’annex 3 de la Resolució 
EMO/1785/2015 publicada al DOGC núm. 6925 de 31.7.2015, i  que no hagin obtingut l ’acreditació TECNIO segons s’estableixen la 
Resolució EMC/771/2016 publicada al DOGC núm. 7090 de 1.4.2016. 
 
Tipologia de projectes subvencionables 

Es podran subvencionar les activitats relacionades amb l’execució de la tercera fase del pla de creixement a 3 anys presentat al 
2015 i  destinat a incrementar la transferència tecnològica del centre cap al món empresarial. Aquest pla de creixement inclourà el 
pla d’acció a 3 anys iniciat el 2015 i  s’hauran de definir les actuacions i el pressupost que es necessita per poder dur a terme els 
objectius de la tercera fase. 
 
Documentació 

 
• La documentació a lliurar és: 

o Imprès de sol·licitud normalitzat que es troba a la pàgina web d’ACCIO. 
o Memòria tècnica del projecte en un document PDF, segons el model disponible al web d’ACCIO. 
o Currículum vitae del promotor tecnològic 
o Declaració responsable relativa al compliment dels requisits esmentats a la base 2.2 de l’Annex de la Resolució 

EMC/1035/2018 publicada al DOGC el 1.6.2018. 
o Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat que sol·licita l ’ajut. 

 

• L’imprès de sol·licitud, amb la memòria i  documentació adjunta, s’ha d’enviar telemàticament a ACCIO. Per formalitzar la 
sol·licitud cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i  signat seguint el procediment establert a la Base 2.1 de l’Annex de 
la Resolució EMC/1035/2018 publicat al DOGC el 1.06.2018. 
 

Característiques 

 
1. Despeses subvencionables: 

• Despeses de personal: salari del promotor tecnològic. Cost màxim: 25 €/hora 
• Despeses de contractació de serveis amb l’objectiu de millorar les capacitats de transferència de tecnologia i  de gestió 

empresarial. Cost màxim: 5.000 € per consultoria/assessoria. Concretament:  
o Assessorament o consultoria en: màrqueting, qualitat, estratègia, propietat intel·lectual i  creació d’empreses. 

S’inclouen assessorament en fiscal, legal i  comptable relacionats amb aquests temes.  
o Despeses d’auditoria de qualitat o les relacionades amb l’obtenció de la certificació en qualitat. 

 

2. Quantia i intensitat de l’ajut:  
• Pressupost disponible: 480.000 €.  
• Quantia màxima per pla: 30.000 € 
• Intensitat de l’ajut: 100% de la despesa subvencionable 

 

3. Criteris de valoració: 
• Criteris basats en el Pla de Creixement a tres anys (valor màxim 60) 

o Grau d’assoliment dels objectius establert en el pla de creixement. 
o Grau de compliment de les condicions per ser acreditat com a desenvolupador públic de tecnologia TECNIO. 
o Actuacions de gestor-promotor durant el període de contractació de la segona fase del Pla i  sostenibilitat del seu 

rol més enllà del Pla de Creixement. 
• Criteris basats en el pla d’actuacions presentat per la 3era fase del Pla de Creixement (valor màxim 40). 

o Descripció i planificació de les actuacions. 
o Impacte en el teixit industrial. 
o Impacte comunicatiu del centre. 

La puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per aprovar és de 250 punts sobre un màxim de 500 punts 
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Observacions 

• Els projectes tenen una durada de 12 mesos a partir de la justificació de la fase corresponent al 2016. 
• S’entén com a promotor tecnològic a la persona de l’organització encarregada de les següents activitats:  

o Promoció i acció comercial de l’oferta tecnològica entre les empreses: elaboració i execució el pla de màrqueting, 
gestió del web, visites a empreses i  representació de l’entitat a fires, organització de jornades tècniques, entre 
d’altres. 

o Gestió interna: detecció de coneixements i  tecnologies desenvolupades que poden ser transferibles, implantació 
i  gestió del sistema de qualitat, gestió de contractes d’R+D+i i  relació amb clients, gestió i valorització de la IP, 
entre d’altres. 

Termini  
15 dies des de l’endemà de la publicació de la convocatòria 
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