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Ajuts per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci
Data d’actualització de la informació: 6/10/2021

En cas de discrepància amb les bases, el que preval es el publicat al DOGC
Què se subvenciona?
La realització de projectes per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.
Qui pot ser beneficiari?
Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
S’entén per empresa: aquella entitat que exerceixi una activitat econòmica i que estigui constituïda segons alguna de les
formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa.
Quins són els requisits específics?
La realització, per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ, d’un pla de negoci per desenvolupar una nova oportunitat de negoci
identificada per l’empresa en el seu pla estratègic.
Els proveïdors als que es poden contractar els serveis hauran d'estar acreditats per ACCIÓ, en el moment de fer la sol·licitud, en
l’àrea d'expertesa d’estratègia.
S’entén per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja
existent que puguin constituir en el futur, una línia de negoci important. Aquesta oportunitat de negoci pot ser, entre d’altres,
l’adquisició d’una nova base tecnològica, la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats
d’altres sectors d’activitat no previstos fins al moment i/o la servitització dels seus productes.
Queden expressament excloses les actuacions destinades a la simple reducció de costos en l’activitat econòmica habitual de
l’empresa.
Quin és el període de presentació de la sol·licitud?
Des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació fins a les 14:00 hores del dia 22 de novembre del 2021.
Quines despeses són subvencionables?
Únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament per a la realització del pla de negoci per part dels proveïdors
acreditats per ACCIÓ.
Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable?
Des de l’1 de gener de l’any de la convocatòria d’aquest ajut fins al 31 de desembre de l’any següent al de la convocatòria
d’aquest ajut.
No existeix la possibilitat de sol·licitar una ampliació d’aquest termini.
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Quin és l’import de l’ajut?
Màxim del 75% de la despesa subvencionable del projecte acceptada, amb un màxim de 30.000 euros.
Quins són els criteris de valoració? (opcional)
Els criteris a aplicar són:
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Potencial impacte del projecte en l’evolució futura de l’empresa, amb una puntuació màxima de 100 punts.
Alineament del projecte de nova oportunitat de negoci amb els reptes estratègics de l’empresa i sector/clúster, amb una
puntuació màxima de 125 punts.
Cost econòmic adequat a la magnitud del projecte dels proveïdors externs, amb una puntuació màxima de 75 punts.
Impacte en la generació de valor compartit, amb una puntuació màxima de 50 punts.
Capacitat tècnica i econòmica de l’empresa per dur a terme el projecte, amb una puntuació màxima de 100 punts.
Impacte reequilibri territorial, amb una puntuació màxima de 50 punts.

La puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de 250 punts
d’un màxim de 500.
Quins són les tràmits?
Sol·licitud d’ajut:
Per acollir-se aquestes subvencions, les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web Canal
Empresa (canalempresa.gencat.cat) i mitjançant els formularis normalitzats establerts i dins el termini que indica la
convocatòria. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.
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).
Aquesta línia s'acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).
Pagament d’una bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament, sense que sigui necessària la
constitució de garanties.
Justificació d’ajut:
La justificació s’ha de presentar segons el model normalitzat que està a disposició dels\ de les beneficiaris\àries a la pàgina web
d’ACCIÓ (accio.gencat.cat) o a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).
Tots els tràmits, requereix signatura electrònica i tramitació electrònica.
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Quina documentació s’ha d’aportar?
Sol·licitud d’ajut
Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació:
⁻ Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web (accio.gencat.cat).
⁻ Pressupost complert i detallat del projecte segons el 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).
⁻ Pla estratègic de l’empresa.
⁻ Documentació relativa a, com a mínim, tres ofertes sol·licitades a diferents proveïdors en aquells casos en què sigui
necessari.
Justificació d’ajut
La documentació a presentar és:
⁻ Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades
⁻ Memòria tècnica, que inclou:
• Pla de negoci
• Còpia de l'informe o memòria resultants de l’Assessorament
⁻ Documentació demostrativa de les accions realitzades
⁻ Memòria justificativa de les desviacions
⁻ Declaració signada
⁻ Les factures i document acreditatiu del pagament
Observacions (opcional)

Amb qui pots consultar els teus dubtes?
Gestió administrativa: Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: cluster.accio@gencat.cat
Quina normativa has de revisar si t’interessa la subvenció?
RESOLUCIÓ EMT/2962/2021, de 29 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
per projectes de desenvolupament de noves oportunitats de negoci.
Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial
decret 887/2006, de 21 de juliol.
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del
Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
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