
CONVOCATÒRIA 
IRC 2022
Ajuts d’ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Amb la coordinació de projectes per part del 
clúster INNOVACC:



RESUM BASES REGULADORES IRC2022
LÍNIA1.REFORÇ COMPETITIU

Qui pot ser 

BENEFICIARI?
Sol·licitant: Clúster 

acreditat dins el programa 
Catalunya clústers

Participants: Fins a 10 
empreses (no autònoms) 
clústers i agents d’entorn. 
*No necessàriament socis 

de clústers

€
Import màxim d’ajut: 

pressupost:
100.000€/projecte

Requisit INNOVACC: 75.000€ 
(inclosa la coordinació)

Intensitat d’ajut: 
75% al projecte de màxima 

puntuació i descendent en la 
funció de la puntuació 

obtinguda (mínim. 50%)
SUBJECTE A MÍNIMIS

Quin tipus de 

DESPESA
és subvencionable?

Despeses de projecte:
Despeses de contractació de 
serveis a tercers i despeses 

externes.
Hores de dedicació del 

personal en nòmina del clúster.

NO subvencionable: Inversions, 
aplicacions informàtiques, ... 

Quan està previst 
que s’obri la 

CONVOCATÒRIA?

Finals d’octubre 2022
(3 setmanes per a la 

preparació de documents 
econòmics i memòria de 

sol·licitud)

Tramitació telemàtica

Quan es poden 

EXECUTAR els 
projectes?

De l’1 de gener de 2022 
fins a 31 d’agost de 2023

Justificació: 
31 Octubre 2023

Bestreta
Bestreta automàtica 

80% clústers

Bestreta automàtica 
20% participants

TIPOLOGIA de 
projectes:

Projectes alineats amb els 
reptes estratègics que 
tenen com a finalitat 

incrementar la 
competitivitat i/o el 

rendiment d’empreses  dels 
clústers

Participació 
Mínim 3.000€ de 

participació per cada 
beneficiari

Clústers mínim un 5% 
del pressupost total

SUBJECTE A 
MÍNIMIS!



RESUM BASES REGULADORES IRC2022
LÍNIA1.REFORÇ COMPETITIUCriteris d’avaluació del projecte

1. Projecte alineat amb els reptes 
estratègics del clúster (100P)

2. Impacte socioeconòmic del 
projecte (reequilibri territorial) 

(75P)
3. Grau de participació d'empreses 

en el projecte (75P)
4. Implementació del projecte (40P)
5. Grau de la novetat i/o connexió 

internacional del projecte (50P)
6. Projecte alineat amb el concepte 

de valor compartit (75P)
7. Trajectòria del clúster (85P)

EXECUCIÓ

- Reunions periòdiques de 
seguiment del projecte 
amb totes les empreses 

participants

Pla de difusió del projecte: 
- Web dels participants

- Jornades/webinars
- Difusió per part 

d’INNOVACC (web, butlletí, 
assemblea...)

Documentació per a la
Sol·licitud

Finals octubre 2022 i 3 setmanes termini obert 
per presentar sol·licitud

Personal: 
- Dades del personal de les empreses que 

treballarà durant el projecte (DNI, 
cost/hora, CV, etc.)

Contractació:
- Descripció i oferta del proveïdor que 

participarà al projecte

Memòria  de sol·licitud (ho redacta 
INNOVACC)

Informació tècnica per part de les 
empreses

Models ACCIÓ* Important tenir firma digital 
representant legal)

SUBJECTE A 
MÍNIMIS!

Documentació per a la justificació
31 Octubre 2023

Despeses de personal: 
- Nòmines de tot el 2022 i 2023

- Comprovants de pagament 
- Tc1,Tc2, comprovants de pagament

- Models i declaracions d’ACCIÓ

Despeses de contractació:
- Factura i comprovants de 
pagament (pagat abans d’agost 

2023)
- Model 111 i Model 190

Justificació tècnica: 
-Memòria tècnica

- Informe del subcontractat



RESUM BASES REGULADORES IRC2022
LÍNIA2. INNOVACIÓ

Qui pot ser 

BENEFICIARI?
Sol·licitant: Clúster 

acreditat dins el programa 
Catalunya clústers

Participants: Fins a 5 
empreses (no autònoms 

clústers i agents d’entorn. 
*No necessàriament socis 

de clústers

€
Import màxim de 

pressupost:
100.000€/projecte

Requisit INNOVACC: 
75.000€ (inclosa la 

coordinació)
Intensitat d’ajut: 

Intensitat màxima fins a 
exhaurir pressupost

Quin tipus de 

DESPESA
és subvencionable?

Despeses de projecte:
- Despeses de contractació de 

serveis a tercers i despeses
externes.

- Hores de dedicació del 
personal en nòmina del clúster.

NO subvencionable: Inversions, 
aplicacions informàtiques, ... 

Quan està previst 
que s’obri la 

CONVOCATÒRIA?

Finals d’octubre 2022
(3 setmanes per a la 

preparació de documents 
econòmics i memòria de 

sol·licitud)

Tramitació telemàtica

Quan es poden 

EXECUTAR els 
projectes?

Des del moment de la 
sol·licitud (oct-2022)fins a 

31 de desembre 2023

Justificació. 28 febrer 2024

Bestreta
Bestreta 

automàtica 80% 
clústers

Bestreta 
automàtica 20% 

participants

TIPOLOGIA de 
projectes:

Projectes basats en la 
incorporació de l’ús d’alguna 

de les 20 tendències 
tecnològiques prioritzades. 

1. Estudis de viabilitat 
tècnica de projectes de 

desenvolupament o 
innovació

2. Projectes d’innovació en 
matèria d’organització i 

processos

REGLAMENT 651
NO SUBJECTE A MÍNIMIS 

INTENSITAT D’AJUT PE ME GE

Estudi de viabilitat tècnica 70% 60% 50%

Projecte d’innovació en 
matèria d’organització i 
processos

50% 50% 15%



RESUM BASES REGULADORES IRC2022
LÍNIA2. INNOVACIÓCriteris d’avaluació del projecte

1. Projecte alineat amb l’estratègia 
d’innovació del clúster amb 

identificació dels reptes d’innovació 
del negoci/sector

2. Grau de novetat del projecte, risc 
tecnològic i implicació d’empreses 

(reequilibri del territori) (150P
3. Implementació del projecte (40P)

4. Potencialitat de lesa actuacions per 
obtenir resultats pràctics en termes 

de projectes d’innovació (75P)
5. Grau d'incorporació i aplicació de les 

tecnologies disruptives (75P)
6. Trajectòria del clúster (85P)

Execució del projecte

- Reunions periòdiques de 
seguiment del projecte 
amb totes les empreses 

participants

Pla de difusió del projecte: 
- Web dels participants

- Jornades/webinars
- Difusió per part 

d’INNOVACC (web, butlletí, 
assemblea...)

Documentació per a la
Sol·licitud

Finals octubre 2022

Personal: 
- Dades del personal de les empreses que 

treballarà durant el projecte (DNI, 
cost/hora, CV,etc)

Contractació:
- Descripció i oferta del proveïdor que 

participarà al projecte

Memòria  de sol·licitud (ho redacta 
INNOVACC)

Informació tècnica per part de les 
empreses

Models ACCIÓ* Important tenir firma digital 
representant legal)

Documentació per a la 
justificació
28 Febrer 2024

Despeses de personal: 
- Nòmines de tot el 2022 i 2023

- Comprovants de pagament 
- Tc1,Tc2, comprovants de pagament

- Models i declaracions d’ACCIÓ

Despeses de contractació:
- Factura i comprovants de pagament 

(pagat abans d’agost 2023)
- Model 111 i Model 190

Justificació tècnica: 
-Memòria tècnica

- Informe del subcontractat

20 TENDÈNCIES TECNOLOGIQUES (ACCIÓ)

REGLAMENT 651
NO SUBJECTE A MÍNIMIS 

Veure més informació a: 
https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/d
ocuments/informes_sectorials/Diana-2022_Pindola.pdf

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/bancconeixement/documents/informes_sectorials/Diana-2022_Pindola.pdf


AJUTS IRC 2022

Per a qualsevol consulta estem a la vostra disposició!

Contacte: innovacc@olot.cat

mailto:innovacc@olot.cat

