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Objectiu
Ajuts a projectes en forma de Nuclis d’Innovació Tecnològica destinats a incentivar la realització de projectes de R+D amb
component internacional en el sector del transport.

Beneficiaris
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Característiques
Tipologia d’actuacions
Actuacions d’R+D amb cooperació transnacional i adreçades al desenvolupament d’un nou producte o servei de base
tecnològica en els àmbits de: “Tecnologies del futur vehicle” i “el Viatger del futur”.
Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals i han de demostrar la contribució
equitativa de les dues regions (en quant a activitats d’R+D, pressupost i compromís en el projecte).
Cal complir la normativa internacional corresponent vinculada al programa Eranet TRANSPORT III,
Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya (part catalana).
Es valorarà la participació d'agents TECNIO, CERCA o grups d’investigació vinculats a la Universitat com a entitats
subcontractades en actuacions exclusivament d’R+D.
Es valorarà la incorporació en els consorcis d’empreses que s’iniciïn en actuacions de R+D cooperatives i de Doctors a
l'empresa vinculats al projecte de R+D

Característiques i estructura del sol·licitant
Els projectes s’han de presentar de forma Conjunta per part d’agrupacions d’empreses formades necessàriament per
almenys dues entitats privades no vinculades d’almenys dos països o regions dels diferents països participants a la
convocatòria, que desenvolupin el projecte i participin en el seu finançament.
Aquestes agrupacions d’empreses han d’estar regides per un document contractual que les reguli.
Els projectes presentats han de tenir una despesa subvencionable acceptada mínima de 150.000 Euros (part catalana).

Serveis oferts per ACC1Ó als projectes aprovats
Addicionalment a l’ajut i per als projectes aprovats:


Es posarà a la disposició dels participants un conjunt de serveis adreçats a professionalitzar la formalització de l'acord
de consorci així com impulsar l’accés a programes de R+D de la UE.

Despeses subvencionables


Despeses de personal propi.



Col·laboracions externes.



Adquisició d’equipaments i instrumental (es considerarà només el cost d’amortització vers l’ús pel projecte).



En el cas de les PIMES, despeses de registre de drets de Propietat Industrial i Propietat Intel·lectual.



Altres despeses directament vinculades a l’activitat d’R+D, com matèries primeres, material fungible, petits components
per prototips o despeses de viatges i allotjament vinculades a desplaçaments internacionals.



Despeses de gestió del projecte, amb un màxim de 12.000 € per a l’empresa líder (del projecte europeu) i de 8.000 €
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per empresa participant.


Despeses de difusió resultats del projecte, amb un màxim de 20.000 € per projecte (reglament de minimis).



Despeses d’auditoria compte justificatiu (reglament de minimis).

Criteris de valoració de les sol·licituds


Qualitat científica i tecnològica del projecte (valor ponderació 50%).



Estructura de gestió i de l’agrupació d’empreses (valor ponderació 25%).



Viabilitat comercial i impacte dels resultats en el mercat, amb visió internacional i d’impacte a Catalunya (valor
ponderació 25%).

Intensitat ajut
Les intensitats màximes per a tots els projectes podran arribar fins:
Projecte de Recerca

Projecte de
Desenvolupament

Gran empresa

50 %

25 %

Mitjana empresa

60 %

35 %

Petita empresa

70 %

45 %

Tipus d’empresa

Cooperació

15 % addicional
amb un màxim del
80% global

 L’ajut màxim per projecte serà de 200.000 Euros

Observacions
Aquesta línia d'ajuts serà incompatible amb qualsevol altre línia d’ajuts d’ACC1Ó o d’altres organismes públics, excepte amb la línia
de d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’innovació, internacionalització i industrialització (crèdit i+i)
d’ACC1Ó en cas que es publiqui.
Els projectes s'hauran d'iniciar a partir de la data de presentació de la sol•licitud de subvenció i dins de l’any de convocatòria i
hauran de finalitzar en un termini màxim de 2 anys des de la data d’inici prevista pel projecte.
L’entitat o consorci beneficiari ha de presentar conjuntament amb la sol·licitud d’ajut un resum executiu sobre el projecte on
s’autoritza a ACC1Ó a fer difusió pública d’aquest contingut des del moment de presentació de la sol•licitud d’ajut en ACC1Ó.
Els projectes aprovats, hauran de presentar davant d’ACC1Ó I dins del compte justificatiu final del projecte un cop executat, un
dossier de premsa dels resultats assolits.
L’ajut es revocarà si el projecte perd la component transnacional.

Termini
Només podran presentar-se a la convocatòria publicada al DOGC, aquells projectes presentats prèviament a la convocatòria
internacional del programa Eranet TRANSPORT III.
Fases de presentació a l’Eranet – Transport III:


Fase de presentació europea del projecte: el termini per presentar les propostes de projectes definitives (via plataforma
internacional) s’iniciarà el 29 d’abril de 2013 fins al 4 de novembre de 2013 (17:00h horari de Brussel·les).



Fase de sol·licitud de finançament a ACC1Ó: en paral·lel a la presentació de la sol·licitud definitiva a la plataforma
internacional, les empreses catalanes hauran de presentar la sol·licitud de finançament addicional requerida per ACC1Ó
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en els terminis i condicions establertes a través de la seva pàgina web d’ACC1Ó, però s’iniciarà des de l’endemà de la
publicació d’aquesta resolució al DOGC (prevista per setembre de 2013) i fins el 11 de novembre de 2013 (data subjecte a
canvis).
Per a més informació podeu consultar els següents documents o canals d’informació:


Web Eranet Transport III: www.transport-era.net



Guia para els sol·licitants: Guide for Applicants



A través del Servei INNOVA d’ACC1Ó,



O les següents persones d’ACC1Ó,
o Sr. Carles Miranda, cmiranda@gencat.cat; +34 935 674 885 (informació general sobre la convocatòria)
o Sr. Joan Comas, joan.comas@gencat.cat; +34 935 524 682 (àmbit Tecnologies del futur vehicle)
o Sr. Lluis Maria Tortras, ltortras@gencat.cat; +34 935 676 948 (àmbit Viatger del futur)
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