INFORMACIÓ AJUTS 5/2017
Bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació mitjançant el foment
de creació de grups operatius i per a la realització de projectes pilots innovadors
Ordre ARP/133/2017 (DOCG núm. 7399, de 27 de juny de 2017)
Aquesta Ordre estableix les bases reguladores dels ajuts, posteriorment farà la resolució per
convocar-los.
Objecte de l’ajut:
A aquesta ordre es regulen dos ajuts a la cooperació per a la innovació a través de la creació de
Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i
sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d’aquests Grups:
1. Bases reguladores dels ajuts a la creació de Grups Operatius (Annex 1).
2. Bases reguladores dels ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors per part
d’aquests Grups (Annex 2).

1. AJUTS A LA CREACIÓ DE GRUPS OPERATIUS (GO)

Objecte dels ajuts:
Sufragar les despeses de creació dels GO i la redacció dels projectes d’innovació per part
d’aquests GO.
Al punt 2 de l’Annex 1 hi ha les definicions d’innovació, AEI i Grup Operatiu i qui en pot formar
part.
Al punt 3 trobareu els requisits dels projectes: han de ser innovadors i implicar l’execució d’una
acció en comú entre dos parts del GO independents entre si. Han de fomentar la innovació,
cooperació i desenvolupament de la base de coneixement a les zones rurals i enfortir lligams entre
agricultura, producció d’aliments i investigació i innovació, incloent l’objectiu de millorar la gestió i
rendiment mediambiental. Han de tenir noves activitats i estar enfocats a desenvolupament de
nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis. Al mateix temps ha de donar
resposta com a mínim a un dels focus àrea descrits al punt 3 de l’Annex 1 de l’Ordre.
Beneficiaris:
Punt 4: El beneficiari ha de ser únic per GO.
Despeses subvencionables (punt 5):







Despeses de constitució del conveni de col·laboració entre els membres del GO.
Despeses de dinamització del GO.
Despeses de redacció del projecte i estudis preparatoris del projecte.
Despeses de consultoria tecnologia i assessoria.
Despeses de personal propi (vinculat a l’entitat beneficiària mitjançant relació laboral).
Despeses de traducció de les fitxes de difusió del projecte.

També hi ha un llistat d’actuacions no subvencionables (punt 6 de l’Annex 1).

Tipus i quantia dels ajuts (punt 7):
Un 70% de la despesa elegible i justificada. L’ajut no podrà superar els 10.000 € per projecte. La
despesa de personal propi no podrà superar el 20% del total de la despesa elegible.
Totes les sol·licituds seran valorades en funció d’uns criteris (punt 8 de l’annex 1), la puntuació
total servirà per atendre les sol·licituds amb més puntuació en cas que l’import total superi la
dotació pressupostària.
En els punts següents s’especifica com es fa la sol·licitud i la documentació necessària,
compromisos i obligacions, tramitació, resolució, execució, justificació i pagament, etc.

2. AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES PILOT INNOVADORS PELS GO

Objecte dels ajuts:
Sufragar despeses de realització de projectes pilot innovadors duts a terme pels Grups Operatius.
Al punt 2 de l’Annex 2 es tornen a fer les definicions incloent les figures del coordinador i del líder
del projecte. Els requisits es troben especificats al punt 3.
Beneficiaris (punt 4):
En poden haver fins a 5, inclosos el líder i el coordinador, per projecte en funció de la seva
implicació i d’acord amb el conveni de col·laboració signat entre ells. La sol·licitud d’ajut, però serà
única i feta pel líder del GO que també és el seu representant davant del DARP.
Despeses subvencionables (punt 5):












Despeses derivades de la contractació tecnològica.
Despeses derivades de desenvolupament de prototipus.
Despeses derivades de la realització de proves pilot.
Despeses d’adquisició de material fungible de laboratori, animals, ... que es malmetin en la
realització de projectes pilot innovadores.
Despeses de tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual.
Lloguer d’equips, instal·lacions, etc. necessaris per a fer el projecte pilot.
Despeses de coordinació i dinamització del projecte.
Despeses de consultoria tecnològica i d’assessoria.
Despeses de divulgació i comunicació dels resultats.
Despeses de personal propi.
Despeses de traducció de les fitxes de difusió del projecte.

També hi ha un llistat d’actuacions no subvencionables (punt 6 de l’Annex 2).
Tipus i quantia dels ajuts (punt 7):
Un 70% de la despesa elegible i justificada, excepte les despeses de coordinació de projectes on
l’ajut pot arribar al 100%. La despesa màxima elegible no podrà superar els 200.000 €, així doncs
l’import màxim de l’ajut serà de 140.000 €.
Totes les sol·licituds seran valorades en funció d’uns criteris (punt 8 de l’Annex 2), la puntuació
total servirà per atendre les sol·licituds amb més puntuació en cas que l’import total superi la
dotació pressupostària.

En els punts següents s’especifica com es fa la sol·licitud i la documentació necessària,
compromisos i obligacions, tramitació, resolució, execució, justificació i pagament, etc. També es
tracten els convenis de col·laboració i la designació del coordinador.

IMPORTANT
Aquesta circular és només un resum d’alguns dels aspectes més significatius de l’Ordre, per a
conèixer tots els detalls cal que aneu a l’Ordre directament.
Cal tenir en compte que no són ajuts per projectes d’investigació bàsica, sinó per projectes molt
finalistes com poden ser provar prototips, processos, etc.
Un altre element a tenir en compte és que els resultats han de ser públics, han d’entrar a
formar part d’una xarxa europea. Per tant, si es vol fer un projecte on els resultats quedin només
a l’abast de les empreses que hi han participat, aquesta línia d’ajut no és una opció de
finançament.
En aquest enllaç del ruralcat podreu trobar la relació d’iniciatives dels grups operatius i els
projectes innovadors i les seves fitxes corresponents.

Barcelona, 3 de juliol de 2017

