Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Maig de 2016

ORDRE ARP/96/2016, de 27 d’abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació
per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la
Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors
per part d'aquests grups (operació 16.01.01), i es convoquen els corresponents a 2016.

Núm. 2 – Ajuts a la cooperació per a la innovació 2016: funcionament de Grups Operatius
Annex 2: Realització de projectes pilot innovadors
REQUISITS DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ (apartat 3, annex 2 de l’Ordre)
•
•

•
•
•
•
•

Han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.
Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i
enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent
l’objectiu de millorar la gestió i rendiment mediambiental.
Han de contenir noves activitats. En cap cas, activitats que ja s’estiguin portant a terme.
Han d’estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o
serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal.
Han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació
per a la innovació i que es detallen a l’apartat 3.5 de l’annex 2 de l’Ordre.
Han d’exposar els objectius específics perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.
L’àmbit d’aplicació del projecte és el territori de Catalunya.

PERSONES BENEFICIÀRIES
•
•
•
•
•

(apartat 4, annex 2 de l’Ordre)

Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
Comunitats de regants.
Artesans alimentaris i els seus gremis.

Màxim de beneficiaris per projecte: 5 (inclòs el líder) + 1 coordinador de projecte.
Coordinador del projecte: en cas d’existir serà designat pel GO i podrà ser persona física o bé jurídica.
Termini de presentació de sol·licituds: del 7 de maig de 2016 fins al 6 de juliol de 2016 (inclòs)

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(apartat 5, annex 2 de l’Ordre)

Contractació tecnològica.
Desenvolupament de prototipus en el marc d’un projecte de cooperació tecnològica.
Realització de proves pilot.
Adquisició de material fungible de laboratori, animals, vegetals o organismes i matèries primeres utilitzades que es
malmetin en la realització del projecte.
Tramitació de la protecció de la propietat intel·lectual del producte i/o procés.
Lloguer d’equips, instal·lacions i finques i contractació de serveis necessaris per a la realització del projecte.
Gestió i coordinació del projecte per part del coordinador (tasques descrites a l’apartat 13, annex 2 de l’Ordre).
Consultoria tecnològica i assessoria.
Divulgació i comunicació dels resultats del projecte.
Despeses de personal propi, referides al cost brut total de retribució a temps complet i quota patronal (més detalls a
l’apartat 5.j, annex 2 de l’Ordre).

Per ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS
•
•
•

(apartat 7, annex 2 de l’Ordre)

Màxim 70% de la despesa elegible, sense superar els 180.000€
Coordinador: 100% de la despesa elegible, sense superar els 18.000€
Trobareu més detalls a l’apartat 7 de l’annex 2 de l’Ordre.

EXECUCIÓ, JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
•
•

(apartat 17, annex 2 de l’Ordre)

Màxim a 30 de setembre de 2018: s’ha d’haver executat, justificat i pagat un mínim del 30% del projecte.
Màxim a 30 de setembre de 2019: s’ha d’haver executat, justificat i pagat la part restant del projecte.

Servei d’Innovació Agroalimentària: 93.304.67.29
sia.daam@gencat.cat

Accés al tràmit telemàtic: http://bit.ly/1Trd5uw
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