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InfoAssessorament

L’Ordre AAM/342/2014 , de 14 de novembre, publicada al DOGC el 24 de novembre de 2014, aprova les bases
reguladores dels ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes
de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) per al desenvolupament de noves tecnologies, productes i
processos, per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la
biodiversitat, i es convoquen els corresponents a l’any 2014.

Aquests ajuts s’emmarquen dins de l’àmbit dels nous reptes, que la Unió Europea va introduir com a prioritat dins
les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural. Aquest fet implica que els projectes
subvencionables hauran d’orientar-se al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer
front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat.
Concretament, es podran finançar les següents operacions amb càrrec als nous reptes:
• Projectes innovadors destinats a la millora de l’eficiència energètica.
• Projectes innovadors dirigits a la transformació de biomassa agrícola o forestal per a la producció d’energies

renovables.
• Operacions innovadores destinades a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació.
• Operacions innovadores destinades a recolzar el desenvolupament d’energies renovables.
• Operacions innovadores destinades a millorar la gestió de l’aigua.
• Operacions innovadores destinades a conservar la biodiversitat.

Les sol·licituds es poden presentar del 25 de novembre de 2014 fins al 24 de desembre de 2014, ambdós inclosos.
Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, les seves agrupacions i/o 
associacions, les cooperatives agràries, les comunitats de regants, els artesans alimentaris i els seus gremis. Els 
projectes han d’estar liderats per aquestes, en cooperació amb centres o instituts de recerca i/o universitats. En el 
cas d'indústries agroalimentàries i forestals, han d'estar inscrites en el Registre d'indústries agràries i alimentàries 
de Catalunya (RIAAC).

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
• Despeses de personal propi
• Despeses del contracte de serveis amb el centre o institut de recerca i/o universitat.
• Despeses d’assessoria.
• Costos de coordinació i constitució de l’acord de col·laboració amb els instituts de recerca, universitats o

consultories tècniques.

Als apartats 3, 4 i 5 de l’annex de l’Ordre trobareu tots els detalls referents a aquestes actuacions i als límits i
quantia de l’ajut.

TRAMITACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT
El termini per a l’execució i justificació de les actuacions finalitzarà el 14 de setembre de 2015.
Pel que fa a les actuacions, aquestes no es podran iniciar abans de l’endemà de la publicació de l’Ordre i no
s’acceptaran factures ni pagaments anteriors a la data de publicació de la convocatòria.
En el cas de la justificació de les despeses de personal, no s’acceptaran nòmines ni pagaments anteriors a la data
de presentació de la sol·licitud.
Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb: Servei d’Innovació Agroalimentària

93.304.67.29
sia.daam@gencat.cat
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