
CONVOCATÒRIA 
GRUPS OPERATIUS 2021

projectes pilot innovadors
Ajuts del DARP (Generalitat de Catalunya)

Amb la possible coordinació de projectes per 

part del clúster INNOVACC:



RESUM BASES REGULADORES Grups operatius 2021
Projectes pilot innovadors

Qui pot ser 

beneficiari?

Empreses (inscrites al RIAAC) i 

associacions del Sector 

Agroalimentari

(mín.2 actors independents)

(mín.2 – max. 5 

més 1 coordinador)

€
Import màxim d’ajut: 

200.000€ (inclosa la 
coordinació)

Intensitat d’ajut: 

80% líder i altres beneficiaris
100% coordinador

No subjecte a MINIMIS

Quin tipus de despesa 

és subvencionable?

Despeses de projecte:

Contractació tecnològica
Desenvolupament de prototipus

Realització de proves pilot 
Adquisició material fungible

Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del 
producte i/o procés

Lloguer d’equips, instal·lacions, finques, etc.
Consultoria tecnològica i assessoria

Despeses divulgació i comunicació de resultats
Despeses d’auditor de comptes (opcional)

Despeses de personal: tipus fix del 20% dels costos directes del 
projecte (total factures). NO REQUEREIX JUSTIFICACIÓ

Despeses de coordinació: En Grups Operatius de mínim 2 
beneficiaris, el coordinador tindrà tipus fix del 6% sobre el total 

de despeses (factures + personal).

NO subvencionable: Inversions, aplicacions informàtiques, ... 

Altres Requisits

Mín. 20% de la despesa elegible (líder + altres beneficiaris) a OPI
Necessari 3 ofertes per qualsevol tipus d’import. No poden ser 

proveïdors vinculats a beneficiaris.

Quan està previst 

que s’obri la 

convocatòria?

Finals de maig 2021

(aprox. dos mesos per a la 
preparació de documents 
econòmics i memòria de 

sol·licitud)

Tramitació telemàtica

Quan es poden Quan es poden 

executar els 

projectes?

Durant 2 anys i mig a 
partir de la data de 

sol·licitud del projecte



Quins són els 

focus àrea que 

ha de seguir el 

projecte? 

• 2A: Millorar els resultats econòmics de totes les explotacions i
facilitar la reestructuració i modernització de les mateixes,
particularment amb l’objectiu d’incrementar la seva participació i

orientació cap al mercat, així com la diversificació.

• 3A: Millorar la competitivitat dels productes primaris integrant-los
millor a la cadena agroalimentària a través de règims de qualitat,
afegir valor als productes agrícoles, promoció en mercats locals i en
circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de
productors i organitzacions professionals.

• 4A: Restaurar, preservar i millorar la biodiversitat, incloses les zones
Natura 2000 i zones amb limitacions naturals o altres limitacions
específiques, els sistemes agraris d’alt valor natural, així com l’estat
dels paisatges europeus.

• 4B: Millorar la gestió de l’aigua, incloent la gestió dels fertilitzants i

dels plaguicides.

• 4C: Prevenir l’erosió dels sòls i millorar la gestió dels mateixos.

• 5A: Aconseguir un ús més eficient de l’aigua en l’agricultura.

• 5C: Facilitar el subministrament i l’ús de fonts renovables d’energia,
subproductes, residus i d’altres matèries primeres no alimentàries
per a impulsar el desenvolupament de la bioeconomia

• 5B: Aconseguir un ús més eficient de l’energia en l’agricultura i en la
transformació d’aliments.

• 5D: Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’amoníac
provinents de l’agricultura.

• 5E: Fomentar la conservació i captura de carboni en els sectors
agrícola i forestal.

Com han de ser aquests projectes?

• Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú 
entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.

• Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament 
de la base de coneixements a les zones rurals, i enfortir els 

lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la 
silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent l’objectiu 

de millorar la gestió i rendiment mediambiental.

• Contenir noves activitats.

• Estar enfocats al desenvolupament de nous productes, 

pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors 

agrícola, alimentari o forestal.

• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts 
al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.

• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del 
projecte.

• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de 

Catalunya.
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Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició!

Contacte: innovacc@olot.cat


