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OBJECTE:
L'objecte d'aquestes bases és regular l'atorgament dels ajuts del Programa de suport a la
innovació de les petites i mitjanes empreses 2007-2013 (InnoEmpresa).

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb ànim de lucre i
establiment operatiu a Catalunya. Els ajuts atorgats basant-se en el que estableixen
aquestes bases s'aplicaran a les petites i mitjanes empreses dels sectors de la indústria
(inclosa l'agroalimentària), la construcció, el turisme, el comerç i els serveis.

TIPOLOGIA DELS PROJECTES SUBVENIONATS
a) Projectes de desenvolupament de nous productes diferencials.
b) Projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació.
DESPESES SUBVENCIONABLES
Per als projectes de desenvolupament de nous productes diferencials:
a) Les despeses d'assessorament extern que corresponguin a les actuacions vinculades a
l'etapa de desenvolupament, prèvies a la industrialització
b) Les inversions materials o immaterials realitzades en l'etapa de desenvolupament, prèvia a
la industrialització del producte (fins al prototipus no comercialitzable).
Per als projectes d'iniciació a la sistematització de la innovació, les despeses d'assessorament
extern relacionades amb la implantació d'un model propi de gestió de la innovació.
INTENSITAT DE L’AJUT
a) Fins a un màxim del 50% de la despesa subvencionable en despeses d’assessorament
extern.
b) Fins al 15% de la despesa subvencionable en inversions materials o immaterials.

TERMINI
El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i finalitzarà el 10 de maig.

MES INFORMACIÓ

• Convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6094CAT.pdf

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395 e-mail: deconomica@terra-alta.org

