123. Nuclis de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes d’Economia Circular,
específicament en l’àmbit dels residus. (ACCIÓ Agència per a la Competitivitat de l'EmpresaGeneralitat de Catalunya-).

1. Tipus d’ajut:

Ajuts per a projectes en forma de nuclis de Recerca Industrial i
Desenvolupament Experimental d'Economia Circular en l'àmbit dels residus.
Els Nuclis d’R+D empresarial són un ajut a fons perdut destinat a finançar
nous productes o serveis tecnològics d’alt risc que responguin a les
necessitats del mercat.
Amb aquesta subvenció es vol donar suport al desenvolupament de Projectes
de recerca i desenvolupament (R+D) que han de contribuir al increment de
inversió en R+D a Catalunya en economia circular en l’àmbit dels residus.
Aquesta convocatòria té dues categories:
a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del
procés productiu del propi sol·licitant
b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar
a un tercer.
El període d’execució dels projectes d’R+D objecte de l’actuació serà a partir
de la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i hauran de finalitzar
en un màxim de 3 anys després d’aquesta data. No existeix la possibilitat de
sol·licitat ampliació del termini d’execució del projecte
Quantia de la subvenció:

Les intensitats màximes d’ajut per projecte d’R+D són les següents:
- Per les Activitats de recerca industrial:
Petita empresa: 70%, Mitjana empresa: 60%, Gran empresa: 50%.
- Per Activitats de desenvolupament experimental:
Petita empresa: 45%, Mitjana empresa: 35%, Gran empresa: 25%.
- Auditories: 100%

Altres aspectes:
- La intensitat d’ajut serà calculada en funció de la tipologia de las activitats (I o
D) necessàries para la execució tècnica del projecte.
- Ajut màx. 150.000 euros per projecte.
- La despesa mínima realitzada i correctament justificada haurà de ser de
150.000 euros i/o el 60% del cost subvencionable acceptat.
2. Beneficiaris:

Les empreses amb ànim de lucre, experiència i capacitat (infraestructura i
econòmica) per fer internament el projecte a Catalunya, i que com a mínim
tinguin 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.
3. Requisits específics per a poder optar a la subvenció de les persones

sol·licitants:


Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels
residus i comportar nous processos o la millora tecnològica dels ja
existents, que aportin un salt tecnològic (Technology Readiness Levels, TRL)
comprés entre el nivell TRL 3 i 7.



Projectes de R+D presentats una empresa amb establiment operatiu a
Catalunya i les activitats objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.



Tots projectes hauran de ser tècnicament i financerament viables.



Els projectes hauran d’estar emmarcats dins els sectors i les tecnologies
facilitadores transversals identificades en l’estratègia d’especialització
RIS3CAT: http://catalunya2020.gencat.cat/ca/estrategies/ris3cat/ Els projectes
d’R+D podran contar amb la participació d’Entitats cooperadores. Aquestes
entitats no seran considerades beneficiaries de l’ajut, però podran participar
donant suport en quelcom que pugi reforçar algun aspecte del projecte o bé
que resulti d’ interès per a aquesta entitat i pel projecte. Aquestes hauran de
tenir establiment operatiu a Catalunya o bé en alguns dels següents països:
Alemanya, Regne Unit, Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia i Canadà. La
participació d’aquestes entitats s’haurà d’acreditar mitjançant un carta signada
per aquestes. Les Entitats cooperadores no seran beneficiaris de l’ajut.



El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de
150.000 euros de despesa elegible acceptada per projecte.

4. Documentació a presentar:




Memòria tècnica del projecte
Pressupost complet i detallat del projecte
Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys.
o Per aquelles beneficiàries amb una despesa subvencionable prevista
igual o superior a 200.000,00 euros:

- Comptes anuals (balanç i compte de pèrdues i guanys) de l’últim exercici tancat,
presentats al Registre Mercantil, o informe d’Auditoria si l’empresa està auditada,
segons el disposat a la base 3.3 de les bases reguladores.
- En el cas que el resultat de l’autoavaluació financera sigui no apte o bé, que el
sol·licitant disposi dels comptes anuals tancats per ser una empresa de nova
creació, i el sol·licitant es vulgui acollir a les excepcions detallades a la base 3.3,
caldrà presentar, segons l’excepció a la qual s’aculli, la documentació següent:
a) Un escrit d’una de les empreses del grup (de la qual el sol·licitant en sigui
dependent, considerada apte i que pugui acreditar que té capacitat financera
suficient per afrontar el projecte), signat pel seu responsable legal
responsabilitzant-se de la realització del projecte en el cas que el sol·licitant no
pugui dur-lo a terme.
b) Documentació relativa a ampliacions de capital realitzades amb posterioritat a
l’exercici avaluat i registrades al Registre Mercantil amb data anterior a la data de
presentació de la sol·licitud de la subvenció.

5. Quan es podrà demanar?:

Termini per sol·licitar la subvenció : fins al 29 de setembre de 2020.
6. Com tramitar-ho?:

Telemàticament a la Generalitat través de :
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistatajuts/tramits/Nuclis-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental-enprojectes-dEconomia-Circular-especificament-en-lambit-dels-residus?moda=1
7. Normativa aplicable:

RESOLUCIÓ EMC/1653/2020,
reguladores de la línia de
desenvolupament experimental
industrial i desenvolupament
específicament en l'àmbit
el 13/07/2020)

de 8 de juliol, per la qual s'aproven les bases
subvencions a nuclis de recerca industrial i
que incentivin la realització d'activitats de recerca
experimental en projectes d'economia circular,
dels residus. (DOGC
núm. 8175
publicat

RESOLUCIÓ EMC/1767/2020, de 17 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per
a l'any 2020 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca
industrial i desenvolupament experimental en projectes d'Economia Circular,
específicament
en
l'àmbit
dels
residus
(ref.
BDNS
515637). (DOGC núm. 8183 publicat el 22/07/2020).

8. Altres dades d’interès :

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistatajuts/tramits/NUCLIS-DE-RECERCA-INDUSTRIAL-I-DESENVOLUPAMENTEXPERIMENTAL-que-incentivin-la-realitzacio-dactivitats-de-recerca-Industrial-idesenvolupament-experimental-en-projectes-dEconomia-Circular-especificamenten-lambit-dels-residus
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistatajuts/tramits/Nuclis-de-recerca-industrial-i-desenvolupament-experimental-enprojectes-dEconomia-Circular-especificament-en-lambit-dels-residus?moda=1
Gestió administrativa: ajuts.accio@gencat.cat
Gestió tècnica: Sandra Colom. T. 695 35 70 67: acolom@gencat.cat

