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Títol: Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental, 2017. 
Nuclis Internacionals Unilaterals (2a Convocatòria) 
 
 
Organisme: Departament d’empresa i Coneixement i l’Agència per a la 
Competitivitat de la Empresa (ACCIÓ). 
 
 
Beneficiaris: Empreses o empresaris individuals amb ànim de lucre que 
tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin al menys un any de 
vida a data de la sol·licitud de l’ajut. 
 
Objetiu: Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats de R+D  amb 
abast internacional. Àmbits territorials elegibles: UE-28 (excepte 
Alemanya i Espanya), Cuba, Canadà, Massachusetts, Corea del Sud, Xina i 
Singapur. 
 
 
Tipologia de projectes:  

Projectes unilaterals d’abast internacional. Es presentaràn de forma 
col·laborativa entre almenys una empresa catalana i un soci amb 
establiment operatiu a paisos de la UE28 (excepte Alemanya i Espanya), 
Cuba, Canadà, Massachussets, Corea del Sud, Xina i Singapur. Per a tots els 
projectes la despesa subvencionable mínima de la part catalana haurà de 
ser de 150.000€ 

Els projectes s’hauràn de iniciar a partir de la data de presentació de la 
sol·licitud i s’hauràn de finalitzar en un màxim de dos anys i mig, tot i que 
pot demanar-se una ampliació de termini de fins a un any. 

Els projectes hauràn d’estar enmarcats dins els sectors i les tecnologies de 
RIS3CAT.  

Les activitats objecte hauràn de dur-se a terme a Catalunya. 

Despeses subvencionables: 

 Personal contractat o de nova contractació dedicats al projecte. No 
inclou contractes de formació o practiques. 

 Despeses de investigació o desenvolupament tecnològic contractual 
(fins al 50%). 

 Contractació externa per a tasques de enginyeria o disseny (fins al 
50%). 

 Assajos i proves de laboratori (fins al 50%). 
 Equipament, instrumental i instal·lacions necessàries per a la posta 

en marxa dels actius. 
 Actius no comercialitzables, generats com a conseqüència del 

projecte. 
 Actius intangibles. 
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 Altres despeses relacionades amb la R+D experimental. 
 Desplaçaments i allotjaments internacionals. 
 Despeses de gestió del projecte. 
 Despeses indirectes: un 15% de les despeses directes de personal. 

 
Intensitat:  

 

 Petita empresa 
Mitjana 
empresa 

Gran empresa 

Activitats de 
recerca industrial 

50% 50% 50% 

Activitats de 
desenvolupament 

experimental 
45% 35% 25% 

 
En cap cas l’import pot superar la següent quantitat: 
 

 200.000€ per a projectes presentats en forma de Nuclis de recerca 
industrial i desenvolupament experimental col·laboratius d’abast 
internacional, encara que al projecte hi participi més d’una empresa 
catalana.  
 
 

 
Termini: fins a l'1 de març de 2018. 

 
 
Tipologia de l’ajut: Entrega dineraria sense contraprestació. 

Procedimient de la concesió: Concurrencia competitiva  


