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INICIATIVES DE REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT 2017 – ACCIÓ GENCAT 
 
 

Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial d’entitats  
de suport a l’empresa 

 

Budget                                                                       780.000 EUR  Submission deadline:                   13 novembre de 2017 

  

01. Beneficiaries 

Entitats de suport a l’empresa (públiques o privades) amb establiment operatiu a Catalunya que demostrin haver 
realitzat projectes de reforç de la competitivitat, així com les empreses i agents d'entorn que formin part d'aquestes 
entitats. 

02. Abstract 

Els projectes han de presentar actuacions com ara: 

 Projectes de cooperació pel desenvolupament de productes, processos i/o serveis innovadors coherents amb els 
reptes estratègics del àmbit d'actuació de l'entitat sol·licitant. 

 La creació i gestió d'entorns d'aprovisionament, venda, comercialització i/o màrqueting conjunt. 

 Projectes destinats a incrementar el nivell de coneixement tècnic, de tendències, de gestió, d'estratègia, financer, 
operacional dels negocis del clúster. 

 Treballs orientats a incrementar el coneixement de l'entorn o reptes competitius del àmbit d'actuació del beneficiari. 

 Projectes interclústers destinats al desenvolupament de noves oportunitats en diversos àmbits de negoci o 
tecnològics, sorgits d'activitats realitzades entre dues o més entitats de suport a l'empresa. 
 

Termini d’execució dels Projectes: 1 de gener de 2017 al 30 de juny del 2018 
Enllaç Ordre de bases: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7464/1635977.pdf  
Enllaç convocatòria: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7473/1639005.pdf  
 

03. Eligible expenditure and Funding intensity 

 Despeses externes relacionades amb l’activitat o el projecte (Màxima intensitat 75%) 

 Despeses de mobilitat (Màxima intensitat 75%). Pel concepte viatge cal aplicar les limitacions següents: Allotjament 
màxim de 120€/persona i nit. Viatges únicament bitllets en classe turista. 

 Hores de dedicació per a la gestió del pla d’actuacions o projecte del personal del clúster o de l’entitat de suport a 
l’empresa que actua com entitat sol·licitant (Màxima intensitat 75%). Aplica un màxim de 49,37 euros/hora. 

 Despeses relacionades amb la promoció. (Màxima intensitat 75%) 

 Despeses externes relacionades amb l'assistència a cursos. (Màxima intensitat 50%) 

04. Evaluation criteria 

 Projecte alineat amb els reptes estratègics del negoci en el que actua el projecte. Es disposa d'una anàlisi 
estratègica consistent amb una clara identificació dels reptes de negoci. El projecte està alineat amb aquests reptes 
estratègics. L'alineació amb l'estratègia possibilita la identificació de prioritats i l'assignació adequada de recursos en 
un context de canvis i altes exigències com l'actual (Valor: 25). 

 Impacte socioeconòmic del projecte. Impacte sobre les empreses, el territori i la cadena de valor. El projecte genera 
un retorn positiu destacable en la competitivitat de les empreses que hi participen; A l'hora, genera un efecte 
multiplicador en la dinàmica competitiva del negoci en el que actua. Es valorarà la possibilitat de que es generin 
bones pràctiques sectorials extrapolables a altres empreses del sector, inclús a altres sectors. Les tipologies 
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d'impactes a valorar són: 1. Impacte positiu sobre les empreses i/o el seu ecosistema; 2. Impacte sobre el 
coneixement intern del sector/negoci. 3. Impacte sobre la internacionalització del sector (Valor: 25).  

 Capacitat de l'entitat de suport a l'empresa i dels assessors externs en definir, estructurar i executar projectes 
d'impacte sobre la competitivitat de les empreses del sector. El projecte té clarament definida la funció de l'entitat 
de suport. Els assessors externs estan clarament definits i tenen capacitat demostrada per a l'execució de les seves 
tasques dins del projecte (Valor: 20).  

 Grau de maduració, coherència i viabilitat tècnica i econòmica del projecte. Demostració, dins de la memòria del 
projecte, que el projecte plantejat pot posar-se en marxa i és coherent amb les necessitats del negoci en el que 
impacta. El projecte ha de disposar d'un desglòs del seu cost on es puguin veure les diverses despeses a 
realitzar, un cronograma d'execució, indicació dels recursos assignats i dels indicadors de seguiment del projecte 
(Valor: 15) 

 Grau d'innovació i/o connexió internacional del projecte. El projecte contribuirà a trencar amb el saber 
convencional del sector, impulsant les estratègies guanyadores del negoci detectades prèviament. Es valorarà el grau 
de novetat del projecte respecte les actuacions habituals. Alhora es valorarà que el projecte contribueixi al 
posicionament internacional. (Valor: 15) 

 


