
ORDRE ARP/113/2021, de 20 de maig per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació
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Annex 1: Plantejament i redacció de projectes d’innovació

REQUISITS DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ (apartat 4, annex 1 de l’Ordre)

PERSONES BENEFICIÀRIES (apartat 5, annex 1 de l’Ordre)

ACTIVITATS SUBVENCIONABLES (apartat 6, annex 1 de l’Ordre)

TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS (apartat 8, annex 1 de l’Ordre)

• Productors agraris i forestals i les seves agrupacions o associacions.
• Empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions.
• Cooperatives agràries i les seves associacions o federacions.
• Comunitats de regants.
• Artesans alimentaris i els seus gremis.
• Grups d’Acció Local per al desenvolupament local de LEADER

Màxim de beneficiaris per projecte: 1 (el sol.licitant de l’ajut).

• Han de ser innovadors i implicar l’execució d’una acció en comú entre, com a mínim, dos actors independents entre sí.
• Han de fomentar la innovació, la cooperació i el desenvolupament de la base de coneixements a les zones rurals, i

enfortir els lligams entre l’agricultura, la producció d’aliments i la silvicultura, i la investigació i la innovació, incloent
l’objectiu de millorar la gestió i rendiment mediambiental.

• Han de contenir noves activitats. En cap cas, activitats que ja s’estiguin portant a terme.
• Han d’estar necessàriament enfocats al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos, tecnologies o

serveis en els sectors agrícola, alimentari o forestal.
• Han de donar resposta, com a mínim, a un dels focus àrea establerts al PDR 2014-2020 per a la mesura de cooperació

per a la innovació i que es detallen a l’apartat 4.5 de l’annex 1 de l’Ordre.
• Han d’exposar els objectius específics perseguits mitjançant l’aplicació del projecte.
• L’àmbit d’aplicació del projecte és el territori de Catalunya.

• Despeses del projecte: 

- Constitució del conveni de col.laboració entre els membres del grup, incloses les despeses notarials, si s’escau.
- Dinamització del Grup Operatiu.
- Redacció del projecte i estudis preparatoris del projecte.
- Consultoria tecnològica i d'assessoria.
- Despeses de traducció de les fitxes de difusió del projecte.

• Despeses de personal: calculades a un tipus fix del 20% de les despeses del projecte.

Per ser subvencionables, les despeses han d’haver-se efectuat amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut.
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• INTENSITAT DE L’AJUT: 80%
• IMPORT MÀXIM D’AJUT: 10.000€
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CRITERIS DE PRIORITZACIÓ (apartat 9, annex 1 de l’Ordre)

Les sol.licituds d’ajut presentades seran valorades en relació al compliment dels següents criteris de prioritat. La

puntuació màxima que es podrà assolir serà de 100 punts:

a) Composició del Grup Operatiu (30/100)

a.1) Idoneïtat dels membres del Grup Operatiu (fins a 10 punts): capacitació i experiència dels membres del Grup

Operatiu en l’àmbit o temàtica del projecte.

a.2) Complementarietat i equilibri entre els membres del Grup Operatiu (fins a 10 punts): complementarietat dels

perfils dels components del Grup Operatiu, de manera que quedin representats en el grup diferents àmbits de treball

en la relació a la matèria, i equilibri en relació als objectius del projecte.

a.3) Lideratge del Grup Operatiu (fins a 10 punts): experiència i capacitats de gestió del/de la líder del Grup Operatiu

b) Potencial innovador del projecte (30/100)

b.1) Ciència i coneixement (fins a 15 punts): noves aportacions a l'estat actual de la ciència i el coneixement.

b.2) Nous productes, processos o serveis (fins a 15 punts): noves aportacions a la generació de nous productes,

processos o serveis tecnològicament avançats.

c) Qualitat del projecte (25/100)

c.1) Necessitat del projecte (fins a 15 punts): situació de partida i de l’estat de l’art i justificació de la necessitat, tenint

en compte la rellevància dels resultats potencials del projecte per als usuaris finals que se’n podrien beneficiar.

c.2) Objectius del projecte (fins a 10 punts): definició d’objectius mesurables i assolibles.

d) Impacte del projecte (15/100)

d.1) Sostenibilitat econòmica a nivell territorial o sectorial (fins a 5 punts): contribució del projecte a la millora dels

resultats econòmics dels potencials beneficiaris del resultat del projecte.

d.2) Sostenibilitat mediambiental (fins a 5 punts): valoració de la contribució del projecte a la mitigació o adaptació al

canvi climàtic, la millora en la gestió dels recursos naturals, l’ús eficient d’inputs o la utilització d’energies renovables.

d.3) Sostenibilitat social (fins a 5 punts): valoració de la contribució del projecte a facilitar la diversificació, la creació i

el desenvolupament de petites empreses, la creació de llocs de treball, la inclusió social o la incorporació de joves i

de dones al medi rural.
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