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Títol: Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental. Nuclis 
R+D Locals 2017 
 
 
Organisme: Departament d’empresa i Coneixement i l’Agència per a la 
Competitivitat de la Empresa (ACCIÓ). 
 
Beneficiaris: Empreses i empresaris individuals que tinguin establiment 
operatiu a Catalunya amb al menys un any de vida a data de sol·licitud de 
l’ajut. 
 
 
Objetiu: Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o 
col·laborativa, d’activitats de R+D dutes a terme a Catalunya. 
 
 
Tipologia de les actuacions:  

 Actuacions amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les 
empreses catalanes. Amb un fort impacte de internacionalització dels 
resultats i de la tecnología, així com d’escalabilitat a convocatòries 
internacionals de R+D. 
 

 Es valorarà la generació de nova ocupació (sobretot d’alta qualificació 
tècnica) i d’inversions industrials 
 
 

 Les inversions s’han de dur a terme a Catalunya i han de suposar la 
obtenció de productes i processos nous o tencològicament millorats.  
 

 
Pressupost:  
 
El pressupost mínim del projecte serà de: 

 200.000€ per a projectes presentats individualment. 
 

 500.000€ per a projectes presentats de forma col·laborativa (mínim 
dues emrpeses) 
 

Els projectes s’hauràn de finalitzar en un màxim de dos anys i mig desde la 
data de presentació de la sol·licitud, tot i que aquest plaç pot ampliar-se 
fins a un any. 
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Intensitat de l’ajut:  
 
 

 Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa 
Activitats de 

recerca industrial 
50% 50% 50% 

Activitats de 
desenvolupament 

experimental 
45% 35% 25% 

 
 

L’ajut màxim per projecte serà de:  

 125.000€ per a projectes presentats individualment. 
 

 300.000€ per a projectes presentats de forma col·laborativa. 
 
 

 
Termini de sol·licitud: del 12 de desembre 2017 fins l'1 de març del 2018 
 
 
Despeses subvencionables 
 

 Despeses de personal contractat o de nova contractació. 
 Despeses de subcontractacions i col·laboracions externes (el conjunt 

de les despeses de la partida de subcontractació i col·laboracions 
externes no podrà superar el 50% del total de la justificació 
econòmica acceptada). 

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

 Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte 
d’R+D. 

 En el projectes col·laboratius i per a l’empresa que actuï com a líder 
del projecte, les despeses derivades de la gestió del projecte (amb un 
màxim de 8.000€). 

 Despeses indirectes: es podrà imputar en concepte de despesa 
indirecta, un 15% de les despeses directes de personal 
subvencionables, sense justificació, d’acord al que especifica l’article 
68.1 lletra b) del Reglament (UE) 1303/2013. 

 
Tipología de l’ajut: Entrega dineraria sense contraprestació. Aquesta línia 
està finançada amb el FEDER. Concurrencia competitiva.  


