AJUTS AL
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EMPRESARIAL

INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT
Data d’actualització de la informació: 13/juliol/2020

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
Es subvencionen plans d’actuacions per a la Consolidació d’estructures de les entitats clúster integrades en el Programa
Catalunya Clústers de ACCIO.

Qui pot ser beneficiari?
Clústers integrats, acreditats i vigents en el Programa Catalunya Clústers de ACCIO.

Quins són els requisits específics?
Aquesta línea d’ajuts está subjecta al Régimen de minimis Reglamento UE_1407/2013 de la Comisión

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Podrán presentarse solicitudes 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 7 d’agost de 2020

Quines despeses són subvencionables?
Les despeses subvencionables s'agrupen en 3 categories:
1.- Contractació de serveis a tercers i despeses externes com poden ser consultoria, contractació d'experts, lloguer d'espais,
material promocional o similar, destinats a la realització d'actuacions dins el pla d'actuació o dels projectes.
2.- Hores de dedicació de personal
Tipologia 1- hores de dedicació de personal del clúster
Tipologies 2 i 3_Horas de dedicació dels participants, únicament les hores de dedicació directament relacionades amb el
projecte presentat.
3.- Despeses relacionades amb mobilitat el personal. Desplaçaments i allotjament directament relacionats amb el pla d'actuació
o 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..

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Els plans d’actuació podran executar-se entre l'1 de gener de 2020 al 31 de març de 2021
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Quin és l’import de l’ajut?
Els plans d’actuació tindran un cost subvencionable màxim de 60.000€ i l’ajut màxim podrà llegar al 75% per a cadascuna de
les tipologies de despesa.

Quins són els criteris de valoració? (opcional)
En l’avaluació de les sol·licituds es treballarà sobre els següents criteris:
1.
2.
3.
4.

Descripció i planificació de les actuacions
Impacte sobre el teixit empresarial.
Grau d’ innovació i/o connexió internacional
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
(accii.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:
• La sol·licitud
• Memòria tècnica del pla d'actuació o projecte sol·licitat
• Desglossament dels costos corresponents

Observacions
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Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: a través del següent correu electrònic: cataloniaclusters.accio@gencat.cat

Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
Resolució RESOLUCIÓ EMC/ /2020
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