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Núm. 12 – Ajuts a la cooperació per a la innovació – Convocatòria 2019
(Redacció de projectes)
RESOLUCIÓ ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoquen per a 2019 els 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 del PDR de Catalunya 2014-2020)
Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació que permet al sector resoldre problemàtiques concretes o
aprofitar oportunitats detectades, a partir del treball col·laboratiu entre diferents entitats (empreses agràries o forestals,
cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca i altres agents de la
cadena). Els ajuts a la cooperació per a la innovació permeten portar a terme projectes innovadors per part de Grups
Operatius, a través de dues modalitats d’ajut:
• Creació de Grups Operatius de l’AEI - Agri: ajuts destinats a sufragar les despeses de plantejament i redacció de
projectes d’innovació.
• Funcionament de Grups Operatius de l’AEI - Agri: ajuts destinats a sufragar les despeses de realització de
projectes pilot innovadors.

Plantejament i redacció de projectes d’innovació
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
• Les sol·licituds es presentaran telemàticament fins al 31 d’octubre de 2019, inclòs.
• Podeu accedir al tràmit a través d’aquest enllaç.
REQUISITS DELS PROJECTES
•
•
•
•

Ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.
Fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals.
Contenir noves activitats.
Estar enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o serveis en els sectors
agrícola, alimentari o forestal.
• Donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a aquesta mesura.
• Exposar els objectius perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.
• Tenir com a àmbit territorial d’aplicació el territori de Catalunya.
PERSONES BENEFICIÀRIES
•
•
•
•
•

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

Hi ha d’haver un únic beneficiari per Grup Operatiu, que serà el sol·licitant de l’ajut.
DESPESES SUBVENCIONABLES
•
•
•
•
•

Despeses de constitució del conveni de col·laboració entre els membres del Grup Operatiu.
Dinamització del Grup Operatiu.
Redacció del projecte i estudis preparatoris.
Consultoria tecnològica i d’assessoria.
Personal propi: despeses referides a les retribucions de sou net. En el cas de les pagues extraordinàries, només es
pagarà la part proporcional meritada durant les mensualitats objecte de la subvenció. La quota patronal queda exclosa
de la subvenció.
• Traducció de les fitxes de difusió del projecte (model DARP).
• Despeses indirectes: despeses que no estan vinculades o no poden vincular-se directament amb una activitat
específica de l’activitat en qüestió. Es calculen a un tipus fix del 15% de les despeses de personal subvencionables.
Per ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.
Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
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TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS
• La subvenció serà del 70% de la despesa elegible, sense superar els 10.000 euros per projecte.
• La despesa de personal propi no podrà superar el 20% de la despesa total elegible.

EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS
• Els beneficiaris han realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les com a màxim el dia 30 de
setembre de 2020.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
• Les sol·licituds es presentaran fins al 31 d’octubre de 2019, inclòs.
• La tramitació és telemàtica.
• Podeu accedir al tràmit a través d’aquest enllaç.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb:

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

Servei d’Innovació Agroalimentària
93.304.67.29
ajutsinnovacio.darp@gencat.cat

