CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER A PIMES I AGRUPACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE
QUE FACIN ACTIVITATS DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC O
INNOVACIÓ PER A DUR A TERME ACCIONS EN MATÈRIA DE TRANSFERÈNCIA
DEL CONEIXEMENT I ACTIVITATS INNOVADORES.
Beneficiaris
PIME's i associacions sense ànim de lucre (només per a la actuacions de recerca i desenvolupament).
Objecte
Línies d’actuació:
Foment de la innovació a la PIMEs
Ajudes per a accions de recerca i desenvolupament de pimes i associacions sense ànim de lucre.
En aquesta edició es vol fomentar la col·laboració entre vàries empreses i centres tecnològics en l’execució
de projectes. Aquests projectes reben millor valoració (3 punts) i accedeixen a més financiació (fins a
400.000€)
Efecte incentivador de l’ajuda
Es considerarà que les ajudes tenen efecte incentivador si la sol·licitud d’ajuda s’ha presentat abans del
començament de l’actuació i per tant seran susceptibles de subvenció totes les actuacions i despeses
realitzades a partir d’aquesta data.
Terminis
 Presentació de sol·licituds: 30 dies hàbils des de l’endemà de la data de publicació. La documentació de
la sol·licitud, s’haurà de lliurar en format paper i digital. Dia 3 d’agost de 2018.
 Termini d’executiu de les actuacions: des de la data de sol·licitud de l’ajuda fins al data d’acabament
prevista a la resolució de la concessió (no podrà ser superior al 15 de setembre de 2020)
 Justificació: 15 dies des de la finalització del període d’execució de l’actuació (no podrà ser superior al
30 de setembre de 2020)
Subcontractació
Els beneficiaris de les subvencions podran concertar amb tercers l’execució parcial fins a un 60% .
FOMENT DE LA INNOVACIÓ A LA PIME
Ajudes a la innovació que suposin; o bé la introducció d’un nou producte, servei, procés de producció o
organització i de mercat; o bé un mètode de procés i/o organització significativament millorat, que
augmentin la demanda, productivitat, competitivitat o la diferenciació d’una entitat en relació al seu àmbit de
referència.
Intensitat de les ajudes:
• 50% co-finançament en Projectes
• 100% finançament en serveis d'assessorament de la innovació.
Màxim de subvenció: 20.000€
Despeses Subvencionables:
Per a innovacions en matèria de processos i/on organització:
Despeses de personal no directiu (investigadors, tècnics, personal auxiliar, dedicat a l’actuació) amb
un màxim del 60% de l’actuació
Despeses d’instrumental i material
Despeses de recerca contractual, coneixements i drets adquirits obtinguts per llicència externa, així
com les despeses de consultoria
Per a innovacions que no siguin en matèria de processos i/on organització:




Despeses d’obtenció, validació i defensa de patents i altres actius immaterials.
Despeses d'enviament en comissió de servei de personal altament qualificat procedent d'un organisme
de recerca i difusió de coneixements o una gran empresa, que treballi en activitats de recerca,
desenvolupament i innovació en una funció recentment creada en l'entitat beneficiària i que no

substitueixi a un altre personal;
c. Serveis d'assessorament en innovació: estudis de viabilitat tant per a la incorporació d’innovacions
o activitats de recerca i desenvolupament tecnològic, consultoria, assistència i formació en els àmbits
de la transferència de coneixements, l'adquisició, la protecció i l’explotació d'actius immaterials, i l'ús
de normes i reglaments que les incorporin.
Serveis de suport a la innovació: bancs de dades; biblioteques tècniques; estudi de mercats; ús de
laboratoris; etiquetatge, proves i certificació de qualitat. També es consideraran serveis de suport a la
innovació, la implantació i certificació d’acord amb les normes UNE 166.001–Projectes de R+D+i (o
equivalent), i UNE 166.002 –Sistemes de Gestió de la I+D+i (o equivalent), per entitats
especialitzades en la implantació d’aquests sistemes.

Avaluació dels projectes
A. Criteris d’avaluació de la fase 1, o avaluació externa
A.1

Qualitat cientificotècnica

Es valoraran: el nivell de detall i concreció de la descripció del
producte, servei, mercat, procés de producció i/o organització, i
l’adequació a les finalitats que estableix la convocatòria

A.2

Grau d’especialització
diferencial o innovació dins
l’entitat

Es valoraran: la concreció de la descripció dels objectius a
aconseguir a curt i mitjà termini, el grau d’innovació i exposició
del problema a resoldre

A.3

Viabilitat tècnica i econòmica
de l’actuació i la capacitat
tècnica i experiència del
beneficiari

Es valoraran: la viabilitat econòmica de l’actuació i la capacitat
tècnica i experiència de l’equip de feina per dur-la a terme

A.4

Adequació de l’oferta en el
mercat

Es valoraran: accés a nous mercats, nombre de clients potencials o
augment de la demanda, productivitat, competitivitat o la
diferenciació de l’entitat, càlcul del retorn econòmic i la descripció
dels indicadors amb els quals s’avalua aquest retorn

El criteri de puntuació serà “nul” cero punts, “baix” 2 punts , “mitjà” 4 punts i “alt” 6 punts.
La valoració favorable mínima estarà entre 10 o 12 punts, segons els resultats de totes les avaluacions
externes efectuades, a fi d’adequar la puntuació de tall a la mitjana de les puntuacions.

B. Criteris d’avaluació, de la fase 2, o avaluació interna. (Es considerarà una valoració favorable la
puntuació mínima de 4 punts). Serà imprescindible obtenir 2 punts al criteri B2 per considerar la
sol·licitud com a vàlida.
1

Repercussió social: interès, rellevància i oportunitat de l’actuació

2

Alineament de l’actuació amb els eixos d’acció de la l’Estratègia Regional de Recerca i 3 punts
Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3) (Sostenibilitat
territorial, gestió de la innovació i de la internacionalització d'empreses turístiques,
coneixement per al canvi turístic i tecnologies turístiques) de la RIS3; i d’aportació a
les àrees d’actuació del PCTIE 2013-2017 (Ciència i tecnologia marina, Ciències
biomèdiques i ciències de la salut, Turisme, Medi ambient o Continguts digitals basats
en el coneixement)

3

Conveni o acord de contractació amb una universitat, centre d’investigació i del
coneixement o centre tecnològic per a activitats R+D+I

1 punt

4

Personal tècnic propi no directiu dedicat a activitats RDI (almenys 1 titulat superior a
temps complet)

1 punt

5

Disposar de drets d'explotació o patents

0,5 punts

2 punts

6

Està reconeguda com a empresa innovadora en el registre del Ministeri d'Economia i
Competivitat

0,75 punts

7

L'empresa sol·licitant està associada a un clúster del coneixement

0,75 punts

AJUDES PER A ACCIONS DE RECERCA I DESENVOLUPAMENT DE PIMES I ASSOCIACIONS
SENSE ÀNIM DE LUCRE.
Ajudes a accions d’investigació i desenvolupament. La part de l’acció de recerca i desenvolupament objecte
d'ajuda haurà de pertànyer íntegrament a una o diverses de les següents categories de recerca, segons les
definicions de l’annex 6:
a. recerca fonamental
b. recerca industrial
c. desenvolupament experimental.
Intensitat de les ajudes:
• 50-80% co-finançament per a recerca fonamental i industrial segons tipologia d'empresa.
• 25-45% co-finançament per a desenvolupament experimental segons tipologia de beneficiari.
Màxim de subvenció: 80.000€
Per a col·laboracions entre dues i màxim de cinc empreses, que subcontractin entre el 20 i el 60% de
l’actuació amb un centre tecnològic o d’investigació, el límit de la subvenció serà de 400.000€.
Despeses Subvencionables:
Despeses de personal no directiu (investigadors, tècnics, personal auxiliar, dedicat a l’actuació) amb
un màxim del 60% de l’actuació
Despeses d’instrumental i material
Despeses de recerca contractual, coneixements i drets adquirits obtinguts per llicència externa, així
com les despeses de consultoria
Avaluació dels projectes
A. Criteris d’avaluació de la fase 1, o avaluació externa.
A.1

Qualitat cientificotècnica

Es valoraran: el nivell de detall i concreció de la descripció
de l’actuació, els objectius que s’han d'aconseguir a curt i
mitjà termini i l’adequació a les finalitats que estableix la
convocatòria.

A.2

Grau d’especialització diferencial de
l’entitat gràcies a les aportacions de
l’actuació

Es valoraran: la concreció de la descripció dels objectius a
aconseguir a curt i mitjà termini, grau d’innovació i
exposició del problema a resoldre.

A.3

Viabilitat tècnica i econòmica de
l’actuació i la capacitat tècnica i
experiència del beneficiari

Es valoraran: la viabilitat econòmica de l’actuació i la
capacitat tècnica i experiència de l’equip de feina per dur-la
a terme.

A.4

Anàlisi del pressupost

Es valorarà: si l’esforç econòmic i tècnic es proporcional al
projecte, si és insuficient o excessiu en qualcun dels seus
aspectes.

A.5

Anàlisi de mercat potencial:

Es valorarà: l’aplicabilitat al mercat, quin tipus i en quina
mesurada la proposta respon a una necessitat o formarà part
en etapes posteriors de productes o serveis que responguin a
una necessitat.

El criteri de puntuació serà “nul” 0 a 1 punts, “baix” 2 a 3 punts , “mitjà” 4 a 5 punts i “alt” sis punts.

La valoració favorable mínima estarà entre 14 o 16 punts, segons els resultats de totes les avaluacions externes,
a fi d’adequar la puntuació de tall a la mitjana de les puntuacions.

B. Criteris d’avaluació, de la fase 2, o avaluació interna. (Es considerarà una valoració favorable la puntuació
mínima de 4 punts)
B.1

Repercussió social: interès, rellevància i oportunitat de l’actuació

2 punts

B.2

Alineament de l’actuació amb els eixos d’acció de la l’Estratègia Regional de
Recerca i Innovació per l’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3)
(Sostenibilitat territorial, gestió de la innovació i de la internacionalització
d'empreses turístiques, coneixement per al canvi turístic i tecnologies turístiques) de
la RIS3; i d’aportació a les àrees d’actuació del PCTIE 2013-2017 (Ciència i
tecnologia marina, Ciències biomèdiques i ciències de la salut, Turisme, Medi
ambient o Continguts digitals basats en el coneixement)

3 punts

B.3

Conveni o acord de contractació amb una universitat, centre d’investigació i del
coneixement o centre tecnològic per a activitats R+D+I

1,5 punts

B.4

Personal tècnic propi no directiu dedicat a activitats RDI (almenys 1 titulat superior
a temps complet)

1 punt

B.5

Està reconeguda com a empresa innovadora en el registre del Ministeri d'Economia
i Competivitat

0,75 punts

B.6

L'empresa sol·licitant està associada a un clúster del coneixement

0,75 punts

B.7

Hi ha col·laboració entre dues i cinc empreses, i existeix una subcontractació
d’almenys el 20% de l’actuació amb un centre tecnològic o d’investigació.

3 punts.

Cost subvencionable
Memòria de l'actuació
a) Descripció de l’actuació i impacte
Títol.
Antecedents.
Descripció de l’actuació i objectius fonamentals que es volen assolir.
Classificació de les activitats d’acord amb les línies subvencionables i les definicions de l’annex 4. Impacte
de l’actuació o projecte: resultats esperats, quantificats.
Àmbit prioritari de l’Estratègia Regional Intel·ligent d’Innovació per a l’Especialització Intel·ligent de les
Illes Balears (RIS3) o del Pla de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes Balears 20132017 (Pla CTIE).
Necessitats: descripció dels recursos humans, infraestructures, equipament, desplaçaments i altres conceptes
necessaris per executar l’actuació.
Qualsevol altra dada o informació especificats en cada títol segons el tipus d’actuació que s’ha de
desenvolupar i que es pretengui que valori la comissió avaluadora.
b) Fases i cronograma
c) Equip de l’actuació. La descripció ha de permetre que se n'identifiqui clarament l’aportació, detallant les
persones i responsabilitats.
d) Criteris de avaluació i indicadors. Descripció de les dades referents als criteris d’avaluació especificats en
cada títol segons el tipus d’actuació que s’ha de desenvolupar, i quins indicadors o sistemes de quantificació
s’han utilitzat.
e) Serveis externs. La descripció ha de permetre identificar clarament la necessitat d’utilitzar els serveis
externs i ha de descriure en què consisteixen exactament
f) Documentació i informació addicional

