
Objecte Contractació de serveis externs de diagnosi i definició d’estratègies d’innovació en l’àmbit de la digitalització,

sostenibilitat i/o competitivitat de l’empresa i de serveis per a la implementació de projectes d’innovació en

aquests àmbits. Els serveis han de ser prestats per universitats, centres de recerca, centres tecnològics i/o centres

de la xarxa TECNIO de Catalunya o entitat vinculada a una universitat, que tingui com a objecte la recerca, o persones

assessores acreditades per ACCIÓ.

Beneficiaris • Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.

• Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.

• Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.

• Comunitats de regants.

• Artesans alimentaris i els seus gremis.

• Grups d’Acció Local per al Desenvolupament Local de LEADER.
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Modalitats 
d’ajut

1) Ajut a la diagnosi i definició d’estratègies: contractació de serveis d’assessorament en matèria d’innovació en els

àmbits de la digitalització, la sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa. Aquest servei

inclourà: La diagnosi de la situació de partida, la identificació de reptes, les oportunitats i les necessitats de

l’empresa, i la definició d’objectius i línies estratègiques d’actuació, i l’elaboració del pla d’innovació de

l’empresa.

2) Ajut a la implementació de projectes: contractació de serveis d’assessorament per a implementar un projecte

d’innovació en els àmbits de la digitalització, la sostenibilitat i/o la millora de la competitivitat de l’empresa.

Aquest servei inclourà: La definició, planificació, implementació i gestió del projecte d’innovació, la definició, si

s’escau, d’una prova de concepte, la transferència de coneixement, en els àmbits del projecte.



Despesa 
subvencionable

• Cost de prestació del servei d’assessorament.

• Despeses de personal.

Quantia
subvenció

• 80% de despesa servei d’assessorament + 20% cost directe de personal.

• Ajut a la Diagnosi i definició d’estratègies: màxim 10.000 €. Ajut a la Implementació de projectes: màxim 20.000 €.

Consideracions 
d’interès

• Ajuda en concurrència competitiva, subjecte a minimis general, agrícola o pesquer amb els seus imports màxims en

tres exercicis fiscals, que són 200.000€, 20.000€ i 30.000€ respectivament.

• Màxim una sol·licitud INNOTRACK per beneficiari i convocatòria.

• En el cas de la modalitat d’ajut a la diagnosi només és subvencionable servei d’assessorament prestat per un únic

proveïdor. En el cas de la modalitat d’ajut a la implementació de projectes es podrà subvencionar el servei

d’assessorament prestat per un màxim de dos proveïdors sense vinculació.

• Import mínim per sol·licitud: 750 €.

• Criteris priorització (8 punts): Igualtat de gènere (2 punts); Relleu generacional (2 punts); Adhesió al Registre

d’Operadors Ecològics (CCPAE) o al d’Operadors de Producció Integrada (CCPI) o a algun Consell Regulador de DOPs

o IGPs o certificació PEFC (2 punts); Empreses de menys de 50 treballadors agrupacions o associacions d’empreses

agroalimentàries o cooperatives agràries (2 punts).

Pressupost 1.000.000 €

Terminis • Presentació sol·licitud: De 30/12/2022 a 27/02/2023

• Execució projecte: De 01/01/2023 a 31/10/2023
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