
CONVOCATÒRIA 
AEI (Agrupacions
Empresarials 
Innovadores) 2022
Convocatòria del Ministeri
d’Indústria, Comerç i Turisme. 

Amb la possible coordinació de 
projectes per part del clúster 
INNOVACC



RESUM BASES REGULADORES AEI 2022 (PLA DE RECUPERACIÓ 
ECONÒMICA)

Qui pot ser 
beneficiari?

Empreses, associacions i 

Agrupacions empresarials 

innovadores inscrites al 

Registre d’Agrupacions 

Empresarials del Ministeri 

d’Indústria, Comerç i 

Turisme

(EMPRESES SÒCIES D’AEIS)

8M€ ajuts
Pressupost projecte
70.000€ - 90.000€

(criteri intern 
INNOVACC)

Participació mínima del 10% 

per cada beneficiari

L’AEI coordinadora té una 

contribució mínima del 4%

Línies d’ajut

Projectes col·laboratius mínim 3 socis + AEI 
(criteri intern INNOVACC)

Estudis de viabilitat tècnica (Línia 2): només AEI
Puntuació addicional: 2 o més AEI participants.

Projectes de Tecnologies digitals (Línia 3): 
Participants: mín. 2 PIMES + AEI sol·licitant 

Pressupost PIMES: mín.30% (50% INNOVACC).
Puntuació addicional: participació 1 start-up (<5 

anys), participació 3 PIMES, i 2 o més AEI.

Despeses subvencionables: Personal tècnic*, 

col·laboracions externes**, viatges. 
*Requisits del personal tècnic:

- Nº de cotització de la SS del 1 al 3.

- Estudis mínims: FP de grau superior (cal que els 

estudis estiguin finalitzats)

- Cost hora màxim: 50 €/hora

** col·laboracions externes: 3 ofertes si es superen 

els 15.000 euros

Termini 
presentació 
sol·licituds?

Fins 21 de març de 
2022

Quan es poden 
executar els 
projectes?

Des del moment de la 
sol·licitud fins a 

10 mesos d’execució: fins 
21 de desembre de 2022

Els projectes es poden 

executar en 3 fases



Quins són els 
focus àrea que 
ha de seguir el 

projecte? 

Com han de ser aquests 
projectes?

Estudis enfocats a la definició de projectes
destinats a ser presentats a futures convocatòries
dels següents programes:

a) El programa de Suport a Agrupacions
Empresarials Innovadores regulat per la present
ordre, a través de la Línia 3 de «Projectes de
Tecnologies Digitals» definits en l'article 8.

b) El programa marc de recerca i innovació de la
UE per al període 2021-2027, «Horitzó Europa»

AEI 2022: Línia 2 
Estudis de viabilitat tècnica: 

només AEI
• Coherència de l'actuació amb les prioritats definides

en els plans Estratègics de les AEI participants
orientades a la R + D + I i amb les estratègies
europees i nacionals de política industrial i d'R + D + I

• Relació de el contingut de les actuacions projectades

en l'estudi amb la estratègia d'Indústria 4.0

• Interès de l'actuació per a l'augment de la
competitivitat empresarial.

• Contribució de l'actuació per accelerar la transició cap
al lideratge digital

• Contribució de l'actuació, de conformitat amb el

Reglament (UE) 2020/852, per accelerar la transició

cap a la neutralitat climàtica, a l'eficiència energètica i
a l'ús sostenible dels recursos

• Contribució de l'actuació per combatre els efectes de
la pandèmia de COVID-19

Intensitat ajut: 50%



Quins són els 
focus àrea que 
ha de seguir el 

projecte? 

Com han de ser aquests projectes?

Categories d’actuació:

a. Activitats d’investigació industrial: Enfocada a estudis per

adquirir nous coneixements i aptituds, que puguin ser útils per

desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permeten

millorar considerablement els ja existents. Ex. prototips i pilots

b. Activitats de desenvolupament experimental: El

desenvolupament experimental podrà comprendre la creació de

prototips (no comercialitzables) previs a l'inici de l'explotació

industrial i comercial, la demostració, l'elaboració de projectes

pilot, l'assaig i la validació de productes, processos o serveis nous

o millorats, en entorns representatius de condicions reals de

funcionament, sempre que l'objectiu principal sigui aportar noves

millores tècniques a productes, processos o serveis que no

estiguin substancialment assentats.

c. Innovació en matèria d'organització: l'aplicació d'un nou

mètode organitzatiu, a les pràctiques comercials, l'organització

de centre de treball o les relacions exteriors d'una empresa.

d. Innovació en matèria de processos

AEI 2022: Línia 3
Projectes de tecnologies digitals 

• Coherència de l'actuació amb les prioritats definides en els 

Plans Estratègics de les AEI participants orientades a la R + 
D + I i amb les estratègies europees i nacionals de política 
industrial i d'R + D + I

• Relació del contingut de les actuacions projectades en 

l'estudi amb l'estratègia d'Indústria 4.0

• Interès de l'actuació per a l'augment de la competitivitat 
empresarial 

• Contribució de l'actuació per accelerar la transició cap al 
lideratge digital

• Contribució de l'actuació, de conformitat amb el Reglament 

(UE) 2020/852, per accelerar la transició cap a la 
neutralitat climàtica, a l'eficiència energètica i a l'ús 
sostenible dels recursos

• Contribució de l'actuació per combatre els efectes de la 
pandèmia de COVID-19

INTENSITAT AJUT (%) PE ME GE
+ PLA 

DIVULGACIÓ MÀXIMS

Activitats investigació industrial 70 60 50 15 80

Activitats desenvolupament 

experimental 45 35 25 15 60

Innovació en matèria d'organització 50 50 15 0

Innovació en matèria de processos 50 50 15 0



CONVOCATÒRIA 
AEI – 2022
• Per a qualsevol consulta estem a la 
vostra disposició

• Contacte: innovacc@olot.cat


