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AJUDES 2013 AL SECTOR AGRARI, ALIMENTARI I 
FORESTAL PER AL FOMENT DEL PLANTEJAMENT I LA 

REDACCIÓ DE PROJECTES DE RECERCA, 
DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I).  

 

             
TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  Fins el 30-11-2013 
 
 

OBJECTE:   
1. El plantejament i la redacció de projectes de recerca, desenvolupament i innovació 
(R+D+I) de nous productes, processos i tecnologies en el sector agrari, alimentari i 
forestal, que impliquin innovació. 
 
2. La realització de projectes pilot innovadors de nous productes, processos i tecnologies 
en el sector agrari, alimentari i forestal. 
 
En tots dos casos, els projectes han de ser destinats a mesures de mitigació dels efectes 
del canvi climàtic i la seva adaptació a ell, i/o producció i utilització d'energies renovables, 
i/o foment sobre la gestió sostenible de l'aigua i/o protecció de la biodiversitat. 
 
Concretament les operacions que es podran finançar amb càrrec a aquestes ajudes són: 
 
- Projectes innovadors destinats a la millora de l'eficiència energètica. 
- Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la 
producció d'energies renovables. 
- Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi 
climàtic i la seva adaptació. 
- Operacions innovadores destinades a recolzar el desenvolupament d'energies 
renovables. 
- Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l'aigua. 
- Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat. 

 
 
BENEFICIARIS:  
Les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o 
associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de *regantes, els artesans 
alimentaris i els seus gremis. Els projectes han d'estar liderats per aquestes, en 
cooperació amb centres o instituts de recerca públics i/o universitats. 
 
En el cas d'indústries agroalimentàries i forestals, han d'estar inscrites en el Registre 
d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (*RIAAC). 
 
En el cas d'associacions cal tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 
modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 
relatiu a les persones jurídiques, abans del 31-12-2012. 
 
 
 



 
 
 
 

TIPUS I QUANTIA:  
 

Per a les ajudes per al plantejament i la redacció de projectes de recerca, 
desenvolupament i innovació (R+D+I): 
 
-L'import no pot superar el 75% dels costos subvencionables ni ser superior a 12.000,00 
euros en el cas que l'entitat beneficiària sigui una única empresa agrària, agroalimentària 
o forestal, agrupació i/o associació d'aquestes, cooperativa agrària, comunitat de 
*regantes, artesà alimentari o gremi d'artesans alimentaris; o a 22.000,00 euros en el cas 
que es tracti de l'agrupació/associació de dues a cinc empreses agràries, agroalimentàries 
o forestals, i/o agrupacions i/o associacions d'aquestes, i/o cooperatives agràries, i/o 
comunitats de *regantes, i/o artesans alimentaris i/o gremis d'artesans alimentaris; o a 
35.000,00 euros en el cas que es tracti de l'agrupació/associació de més de cinc 
empreses agràries, agroalimentàries o forestals, i/o agrupacions i/o associacions 
d'aquestes, i/o cooperatives agràries, i/o comunitats de *regantes, i/o artesans alimentaris 
i/o gremis d'artesans alimentaris. 
 
Per a les ajudes per a la realització, l'execució o  la implementació dels projectes 
pilot innovadors: 
 
-L'import no pot ser superior al 60% dels costos subvencionables ni ser superior a 
30.000,00 euros en el cas que l'entitat beneficiària sigui una única empresa agrària, 
agroalimentària o forestal, agrupació i/o associació d'aquestes, cooperativa agrària, 
comunitat de *regantes, artesà alimentari o gremi d'artesans alimentaris; o a 50.000,00 
euros en el cas que es tracti de l'agrupació/associació de dues a cinc empreses agràries, 
agroalimentàries o forestals, i/o agrupacions i/o associacions d'aquestes, i/o cooperatives 
agràries, i/o comunitats de *regantes, i/o artesans alimentaris i/o gremis d'artesans 
alimentaris; o a 80.000,00 euros en el cas que es tracti de l'agrupació/associació de més 
de cinc empreses agràries, agroalimentàries o forestals, i/o agrupacions i/o associacions 
d'aquestes, i/o cooperatives agràries, i/o comunitats de *regantes, i/o artesans alimentaris 
i/o gremis d'artesans alimentaris. 
 
L'import d'aquestes ajudes es finançarà amb el 75% a càrrec del *FEADER. 
 
Cap persona beneficiària pot acumular en un període de tres anys un total d'ajudes 
superior a 200.000,00 euros. 
 
La quantia màxima destinada a aquestes ajudes i l'aplicació pressupostària a la qual ha 
d'imputar-se són les que determina l'ordre de convocatòria corresponent. 
 
La determinació de la quantia de les ajudes es realitzarà en funció del nombre de 
sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d'acord amb els criteris d'atribució que 
estableix l'apartat 6 d'aquestes bases reguladores. 
 
 

 
 Per a més informació consulteu el nostre departament de gestió d’ajuts i subvencions. 

 
Ajuts i Subvencions 
Responsable: Rocio Caro – rcaro@paresiaubia.com 

 


