26/11/2019

Cupons Indústria 4.0
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768548.pdf
26/11/2019
David Embid
dembid@leitat.org

1

Tipos de Cupons Indústria 4.0 para PIMEs:
1

Cupons de Diagnosi 4.0

2

Cupons d´implementació 4.0

Contractació de serveis
d’assessorament a proveïdors
acreditats amb l’objectiu
d’identificar oportunitats de
millora que ajudin als beneficiaris
a abordar un canvi estratègic,
organitzatiu i cultural gràcies
a la incorporació de les
tecnologies de la indústria 4.0.

Implantació d’actuacions contemplades en
el pla de transformació cap a la indústria
4.0 definit prèviament per l’empresa en
forma de petits projectes o proves

• INDIVIDUAL
• COL·LECTIVA

S’inclou el desenvolupament de proves de
concepte o actuacions pilot que impulsin
la incorporació de tecnologia 3D
Printing en els processos productius de
l’empresa.

de concepte per abordar el
desenvolupament d’un nou
producte tecnològic, un canvi
estratègic, organitzatiu i cultural a partir
d’aquestes tecnologies.

¿PIME?
#trabajadores < 250
+
Vol. Negocio < 50M€
ó
Balance General Anual
< 43M€

#No son objeto de subvención los servicios relacionados con actividades permanentes o periódicas ni con los gastos normales de la empresa.
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Información:
Plazo de presentación:
Fins les 14h. del 19 de Decembre.

Procedimiento de concesión:
concurrència NO competitiva.
Las solicitudes se resolverán por orden cronológico de entrada.

L’ajut serà d’un màxim de 14.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació
subvencionada.
Quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, s´haurà de sol·licitar com a mínim 3 ofertes de diferents proveïdors acreditats.
Aquesta línia d’ajuts està subjecte a la normativa de minimis, que estableix que la quantia de la subvenció
atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis
fiscals no podrà superar 200.000€.

El pagament de l’ajut es realitzarà a l’empresa proveïdora del servei contra la presentació
del document d’endós de la subvenció del beneficiari al proveïdor.
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Información:
Característiques i requeriments:
•

Una mateixa beneficiària, pot rebre com a màxim un únic cupó/convoc.

•

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part
d’un proveïdor acreditat i vigent.

•

No es consideren subvencionables altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles,
adquisició d’equipaments o d’altres despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del
servei.

•

Despesa subvencionable un cost/hora màxim dels proveïdors acreditats de 80 €/hora.

La PIME que sol·liciti directament un Cupó d’implementació 4.0, haurà de justificar i acreditar en la memòria
tècnica de l’actuació que aquesta deriva d’una diagnosis 4.0 prèvia o d’un anàlisis estratègic fet prèviament per
l’empresa (intern o amb suport extern) per abordar un pla de transformació digital. I per tant, aquesta actuació
forma part d’aquesta estratègia o pla de transformació digital iniciat per l’empresa.
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Procedimiento de solicitud
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistatajuts/tramits/Cupons-industria-4.0?moda=1

1. Complimentar l'annex específic del formulari de sol·licitud i la memòria tècnica a la pàgina
web d'ACCIÓ: (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/).

2. Complimentar i presentar per internet el formulari de sol·licitud genèric que es podrà obtenir
a la pàginaweb d'ACCIÓ: (http://accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/) o a través
del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat)
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