
ES CONVOQUEN ELS AJUTS INNOTEC 2018. PROJECTES RDi DE PIMES CATALANES I 
AGENTS HOMOLOGATS PER ACCIÓ 
 

Es convoca per primera vegada, la línia d’ajuts INNOTEC destinats a la innovació per part 
d’ACCIÓ. 

 

Objectiu Incentivar la col·laboració entre els proveïdors de tecnologia diferencial i 
la PIME catalana en projectes de R+D i d’innovació per tal que es 
transfereixi coneixement i tecnologia cap a l’empresa 

Beneficiaris - Empreses PIME amb establiment operatiu a Catalunya. 

- En el cas de projectes col·laboratius d’R+D, també ho podran ser els 
Desenvolupadors TECNIO públics. (Llistat dels 52 desenvolupadors 
públics consultable a: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-
acreditacio/tecnio/) 

Requisits 
beneficiaris 

- Facturació de la PIME sol·licitant dobli com a mínim la despesa 
subvencionable del projecte. 

- Complir amb les obligacions legals i requisits relacionats amb temes 
com: ocupació discapacitat, obligacions impostos, prevenció 
assetjament, política lingüística, riscos laborals, propietat intel·lectual i 
altres. 

Tipologia projectes 
subvencionables 

- Projectes individuals de RD per part d’una PIME, que incloguin la 
contractació d’un mínim del 25% a Desenvolupadors de tecnologia 
TECNIO i/o altres desenvolupadors de tecnologia homologats. 

- Projectes RD col·laboratius entre almenys una empresa PIME i un 
desenvolupador de tecnologia públic TECNIO. Cap membre pot 
participar en >70% de la despesa total subvencionable acceptada del 
projecte.  

- Projectes individuals d’innovació en matèria de processos per part 
d’una PIME que inclogui la contractació d’un mínim del 25% a Agents de 
tecnologia Homologats. 

Durada màxima de tots els tipus de projectes a partir data sol·licitud ajut: 
2 anys. 

Agents de 
Tecnologia 
Homologats  

a) Desenvolupadors de Tecnologia (poden ser proveïdors en projectes 
d’RD i en projecte d’innovació ): 

I. Desenvolupadors de tecnologia TECNIO. 

II. Altres desenvolupadors de tecnologia que compleixin les condicions 



d’elegibilitat TECNIO establertes pels projectes RD individuals.  

b) Assessors acreditats en industria 4.0. (només poden ser proveïdors en 
projectes d’innovació) . 

Quantia i intensitat 
de l’ajut: 

- Pressupost disponible: 1.390.000 € dels quals 1.000.000 € és per 
projectes RD (aquest import inclou 150.000 € per projectes d’economia 
circular) i 390.000€ per projectes d’innovació en procés individual.   

- Despesa subvencionable acceptada : entre 25.000 i 150.000 €, que no 
pot suposar, per la PIME sol·licitant, més d’un 50% de la darrera 
facturació .   

- Intensitat de l’ajut: 

• Innovació: 50% de la despesa subvencionable.  
• Recerca Industrial: 70% per Petita i 60% per Mitjana Empresa . 
• Desenvolupament experimental: 45% Petita –35% Mitjana . 
• En projectes col·laboratius, per Desenvolupadors públics TECNIO 

fins a 100% (despeses subvencionables corresponents a Activitat 
no Econòmica). 

Despeses 
subvencionables 

• Despeses de personal (investigadors, tècnics, personal auxiliar i 
personal involucrat al projecte) 

• Col·laboracions externes: 

o Agents de tecnologia homologats (en projectes RD només 
Desenvolupadors homologats)  

o Altres despeses de consultoria i assessorament: legal, patentabilitat, 
vigilància tecnològica, pla comercialització, etc.   

• Amortització equipament i instrumental projecte 

• Adquisició de patents o de llicència de patents: 

Nota: Es permet l’existència de subcontractació (de fins el 100%) 
quan els beneficiaris siguin PIME. 

Criteris de valoració En projectes RD: 

•  Excel·lència del projecte: Qualitat científica i tecnològica del 
projecte d’RD (valor 50) 

• Impacte del projecte (valor 30) 

• Implementació del projecte (valor 20) 

En projectes d’Innovació en procés: 



•  Grau d’innovació (valor 40) 

• Impacte del projecte (valor 30) 

• Implementació del projecte (valor 30) 

Només seran subvencionables els projectes que obtinguin al menys 
la meitat de la puntuació màxima per a cada criteri. 

Termini 9 d’agost de 2018 

 


