
   

 

122. Subvencions a Accions de Cooperació per al 

Desenvolupament en l’àmbit de la innovació 

corresponents a l’any 2020 (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación -Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo- Gobierno de España-). 

 

1. Tipus d’ajut:    

Aquesta subvenció té per objecte  el cofinançament de projectes que abordin 

problemes socials econòmic mediambientals i de desenvolupament de l’agenda 

2030 per el desenvolupament sostenible, en el marc de l’Estratègia de la 

Cooperació Espanyola de lluita contra la COVID-19. 

Els projectes deuran impulsar solucions innovadores ja desenvolupades i 

testades exitosament a nivell pilot, amb el fi de poder aplicar-les i demostrar la  

possibilitat de replicar-les a major escala. Així mateix, es podrà cofinançar 

l’escalabilitat i replicabilitat d’aquelles solucions innovadores i aplicades amb 

èxit als països socis de la Cooperació Espanyola. A més els projectes deuran 

millorar la cohesió social i les condicions de vida de les persones mes 

desfavorides que formen part de la base de la piràmide als països d’associació 

de la Cooperació Espanyola. 

Quantia de la subvenció: 

L’aportació d’ AECID (“Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo”), independentment de la quantitat sol·licitada, no serà en cap cas, 

superior al 70% del pressupost total del projecte. Tot i així, es podran sol·licitar 

aportacions que suposin un percentatge inferior al 70% del pressupost total del 

projecte. 

La subvenció mínima per projecte no podrà ser inferior a 100.000 euros, la 

subvenció màxima per projecte no podrà ser superior a 450.000 euros. 

 



   
 

2. Beneficiaris: 

Sector privat empresarial: empreses, empreses d’economia social, 

associacions i fundacions empresarials i altres anàlogues., 

Entitats del sector social: Organitzacions no Governamentals de 

Desenvolupament (ONGD) inscrites al registre de ONGD adscrit a la “Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo” . 

Entitats de l’àmbit acadèmic i de la investigació: universitats, fundacions 

universitàries, centres d’investigació i altres anàlegs tant públics com privats. 

3. Requisits per a poder optar a la subvenció de les persones sol·licitants:  

Per accedir a la condició d’adjudicataris, les entitats que formin l’agrupació 

deuran estar legalment constituïdes a Espanya i disposar de plena capacitat 

jurídica i d’obrar. En el cas de les empreses, deuran tenir domicili social i fiscal 

a Espanya.  

4. Quan es podrà demanar?:  

Termini per sol·licitar la subvenció : fins l’ 11 d’agost de 2020. 

5. Com tramitar-ho?:  

Telemàticament al “Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación -Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo” a través de  :    

 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354 

 

6. Normativa aplicable:  

Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2020, de la Presidencia de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que 

se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/13/pdfs/BOE-B-2020-21879.pdf


   
ámbito de la innovación correspondientes al año 2020 y se aprueban sus bases 

específicas. 

7. Altres dades d’interès :  

https://www.diba.cat/es/web/ri/butlletins/-

/newsletter/146417827/58/331306864/subvencions-a-accions-de-cooperacio-per-

al-desenvolupament-en-l-ambit-de-la-innovacio-i-a-projectes-per-a-la-millora-i-l-

enfortiment-dels-drets-humans 

Les consultes es poden dirigir a: innovacion.paraeldesarrollo@aecid.es 

Es pot accedir a una guia de preguntes freqüents: 

https://www.aecid.gob.es/es/Paginas/DetalleProcedimiento.aspx?idp=354 
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