Juliol 2014

AJUTS INVERSIONS EMPRESARIALS ALT IMPACTE
OBJECTE: Ajuts per a projectes d'inversió realitzats a Catalunya i que es considerin d'alt
impacte. Seran considerats projectes d'alt impacte, el projectes tant d'empreses ja
establertes a Catalunya com d'empreses no establertes, amb projectes d'inversió d'actius
fixes i/o projectes de creació d'ocupació a Catalunya, així com amb projectes de R+D.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: fins al 09.10.2014
TIPOLOGIA DELS PROJECTES: Projectes d'inversió vinculats als següents tipus de
projectes:
1.Projectes de creació d'ocupació dels següents tipus:
Centres de Serveis, especialment aquells d'àmbit internacional, entesos com aquells
centres que concentrin serveis i processos interns per a les empreses o centres de
treball d'un mateix grup empresarial, o bé centres amb activitats de serveis.
Centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que
necessàriament hauran d'anar lligats a una seu social establerta a Catalunya que tingui
capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a
nivell supraregional.
Projectes Industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns
mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres.
Centres Logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells
centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases
finals d'acabament de producte.
Centres de R+D+i, que desenvolupin activitats de Recerca, Desenvolupament o
Innovació.
2.Projectes d'inversió empresarial en actius fixes que incorporin una nova activitat o una
diversificació significativa de la seva activitat corrent.
3.Projectes de creació d'ocupació i d'inversió empresarial en actius fixos amb les
característiques que s'han definit en els apartats 1) i 2) anteriors.
4.Projectes de Recerca i Desenvolupament.

DESPESES SUBVENCIONABLES:
1. Pels projectes de creació d'ocupació, es considerarà subvencionable el cost laboral
anual del nou personal contractat.
2. Pels projectes d'inversió en actius fixos:
Actius materials: maquinària i instal·lacions de nova adquisició i inversions que
incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.
Actius immaterials: inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de
drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.
3. Pels projectes que creïn ocupació i que realitzin inversions en actius fixos, els requisits
definits en els apartats 1) i 2) anteriors.
4. Pels projectes de R+D,

- Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament al projecte
(investigadors, tècnics i personal auxiliar), durant el seu període d’execució;
- Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l'activitat de
recerca industrial i desenvolupament experimental;
- Despeses d'adquisició d'equipament i instrumental dedicats exclusivament i
permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. En el
cas de les PIMES, també es podran incloure les despeses de registre de drets de
propietat industrial i propietat intel·lectual generats com a conseqüència del projecte;
- Altres despeses directament vinculades a l'activitat de recerca i desenvolupament
experimental.

Per a més informació us agrairíem es possessiu en contacte amb el nostre departament de
gestió d’ajuts i subvencions que us aclarirà qualsevol dubte que tingueu i us ajudarà en la
tramitació d’aquests expedients.
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