


Un ajut a fons perdut destinat a finançar propostes de
projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament
Experimental, que suposin un progrés tecnològic d’alt risc,
que arribi a una fase pre-industrial i pre-comercial.

Per què 
fem el 

Programa 
NUCLIS R+D?



Per què 
fem el 

Programa 
NUCLIS R+D?

Incrementar el % despesa en R+D respecte al PIB, com a 
indicador de competitivitat de país

Afavorir la transferència de coneixement i la cooperació entre 
empreses i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO

Mobilització d’inversió privada en R+D, generada a partir d’ajuts 
públics

Atorgar ajuts per incentivar el desenvolupament de projectes 
R+D: nomes el 3% dels projectes que no reben ajut acaben 
realitzant-se

Obtenir impactes positius en manteniment i generació d’ocupació 
i increments futurs de facturació 



Publicació convocatòria properament

Convocatòria oberta fins finals de Juliol’2022

Resolució convocatòria - comissió atorgament ajuts: 
prevista per desembre 2022

Publicades bases reguladores RESOLUCIÓ EMT/1351/2022

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=927603
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Vols co-desenvolupar el teu projecte d’R+D? 

Desenvolupador 
TECNIO

Llistat de desenvolupadors TECNIO 

Els desenvolupadors de tecnologia  TECNIO són centres formats per grups de recerca de les universitats, centres 
CERCA i del CSIC, acreditats per ACCIÓ, conforme realitzen activitats de transferència a les empreses, tot realitzant 
projectes d’R+D o aplicant de forma directa les tecnologies desenvolupades

http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador


Vols co-desenvolupar el teu projecte d’R+D? 

Soci
Internacional

Presentació convocatòria NUCLIS R+D 2022



Vols co-desenvolupar el teu projecte d’R+D? 

Soci
Internacional

Importància de l’Acord de Consorci entre els socis. 

Bona relació amb el soci internacional, l’acord en regula la relació

Definició clara de tasques de cada soci

Establir com es el repartiment de la IPR (si s’escau) i explotació de 

resultats

Permetre a ACCIO accés al soci internacional per validar execució del 

projecte.



Empresa petita Empresa mitjana Empresa gran

Recerca 70% 60% 50%

Desenvolupament 45% 35% 25%

• Desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO : 100%

Pressupost mínim dels projectes: 120.000€

Durada màxima dels projectes: 3 anys des de la data d’inici.

Intensitat d’ajut:

• Empresa

AJUT MÀXIM PER PROJECTE: 250.000 €



Despeses de personal tècnic contractat per l’empresa/es 
sol·licitant/s i dedicades al projecte d’R+D.

Despeses de col·laboracions externes/subcontractacions 
necessàries pel projecte i només per les empreses sol·licitants.

Si s’escau, despeses de personal del desenvolupador TECNIO 
dedicades al projecte d’R+D.

Altres despeses directament vinculades amb el projecte i 
activitats de recerca experimental i desenvolupament industrial.

Despeses indirectes, per la part empresarial, un 7% respecte als 
costos directes de personal.



EMPRESA 
CATALANA



Valor tecnològic del projecte – Màx. 150 punts (punt. mínima 75)

Pla d’execució-gestió del projecte – Màx. 100 punts (punt. mínima 50)

Impacte del projecte – Màx. 250 punts (punt. mínima 125)



Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que 
estarà a disposició de les persones interessades a través del Canal 
Empresa (canalempresa.gencat.cat).

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva 
publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (tauler.gencat.cat). 

La beneficiària de l’ajut rebrà una bestreta per l’import del 20% i en 
cas d’un desenvolupador TECNIO, d’un 80% de l’ajut atorgat; en 
ambdós casos una vegada rebuda la resolució d’atorgament, sense que 
sigui necessària la constitució de garanties. 

canalempresa.gencat.cat
tauler.gencat.cat


(+)

2. Memòria tècnica del projecte 

3. Pressupost complert i detallat del projecte

1. Sol·licitud de l’ajut

Si s’escau, Memòria 
internacional



Sol·licitud de l’ajut

ATENCIÓ : 
• Apartat per Sol·licitant/beneficiari.
• Validar contingut amb que s’indica 

en el Pressupost complert i detallat 
del projecte. 



Sessió de Presentació del Programa Nuclis R+D amb la participació 
d’ACCIO, l’Agencia de Residus de Catalunya i la Oficina Catalana del 
Canvi Climàtic.

Altres sessions informatives tècniques i específiques de cada 
convocatòria per la resolució de dubtes i consultes

Dimecres, 25 de maig, a les 15.30h
Presentació de la convocatòria 2022 Nuclis d’R+D

Dijous, 26 de maig, a les 15.30h
Presentació de la convocatòria 2022 Nuclis d’R+D en canvi climàtic

Dilluns, 30 de maig, a les 15.30h
Presentació de la convocatòria 2022 Nuclis d’R+D en l'àmbit dels residus

https://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2022/05/25/1326887/nuclis-per-la-rd-i-la-innovacio-2022
https://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2022/05/26/1329719/nuclis-per-la-rd-i-la-innovacio-2022-canvi-climatic
https://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2022/05/30/1329740/nuclis-per-la-rd-i-la-innovacio-2022-economia-circular-residus


Sessions informatives tècniques i específiques de cada convocatòria 
per la resolució de dubtes i consultes

Tens una idea de projecte d’R+D+i o necessites 
assessorament en l’estructuració ?

No t’ho perdis !!

Envia la proposta de projecte d’R+D

Fins a 30 de maig a les 23.00h

https://forms.office.com/r/2ZAM8jekc5


Gestió tècnica: Estructuració de la proposta en la Memòria Tècnica i 
proposta de projecte, valoració encaix en la convocatòria. 
rdempresarial.accio@gencat.cat

Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat Disponible per 
qualsevol dubte o incidència en la tramitació electrònica o web.

mailto:rdempresarial.accio@gencat.cat
mailto:ajuts.accio@gencat.cat




Els serveis que acompanyen els Nuclis d'R+D empresarial

Assessorament 

Si tens un projecte d’R+D basat en nous reptes de recerca industrial i desenvolupament 
experimental, contacta’ns i t'assessorarem per trobar el teu Nucli d'R+D. 

L’equip d’ACCIÓ et pot ajudar a: 
• Estructurar els projectes i resoldre els dubtes tècnics per millorar el procés de presentació als 

Nuclis d’R+D.
• Informar-te sobre altres ajuts o incentius per al teu projecte d’R+D que pugin ser compatibles o 

alternatius als Nuclis d’R+D.
• Cercar socis tecnològics locals a través de TECNIO o l'ecosistema català d’R+D.
• Cercar el millor soci internacional a través de les Oficines Exteriors d’ACCIÓ i la xarxa EEN.
• Accedir a les oportunitats internacionals a través de la Catalonia Open Challenge.

Vols més informació 
sobre els Nuclis d'R+D i el 

serveis d’ACCIÓ? 
Contacta’ns

https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/04/01/A_pUynZXRwI9nz_z85jUAA/nuclis-d-rd-empresarial/?lang=ca_ES&portal=accio
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-i-rd-per-a-empresa/tecnio/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/serveis-sectorials-i-especialitzats/enterprise-europe-network/
https://openchallenges.accio.gencat.cat/marketplace?types=Marketplace%3A%3AAccio2&types=Marketplace%3A%3AAccio1&types=Marketplace%3A%3AAccio3
https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/04/01/A_pUynZXRwI9nz_z85jUAA/nuclis-d-rd-empresarial/?lang=ca_ES&portal=accio


Els serveis que acompanyen els Nuclis d'R+D empresarial

Seguiment dels projectes

Si has estat beneficiari d’un ajut de la convocatòria de Nuclis d’R+D disposaràs d’un servei 
personalitzat que et facilitarà tot el procés de seguiment i justificació del projecte i suport en la 
cerca de noves oportunitats.

Acompanyament de projectes al CDTI o altres

Si has presentat un projecte a la convocatòria de Nuclis d’R+D empresarial d’ACCIÓ i ha estat 
aprovat tècnicament però no s’ha concedit per falta de pressupost, et podem ajudar a presentar 
aquest projecte al CDTI o a altres instruments d’altres Agències.

Vols més informació 
sobre els Nuclis d'R+D i el 

serveis d’ACCIÓ? 
Contacta’ns

https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/04/01/A_pUynZXRwI9nz_z85jUAA/nuclis-d-rd-empresarial/?lang=ca_ES&portal=accio


Cerca de soci internacional:

- Plataforma Catalonia Open Challenge

- Oficines exteriors d’ACCIO

- EEN

Estructuració del projecte internacional:

- Orientació en l’enfocament tècnic de proposta

- Revisió del compliment dels requeriments formals i esborrany de la proposta

Vols co-desenvolupar el teu projecte d’R+D? 

Soci
Internacional



mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
mailto:rdempresarial.accio@gencat.cat

