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PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA D’ASSESSORAMENT EXPERT PER A L’ACCÉS A FONS PÚBLICS 
ADREÇATS A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA A TRAVÉS D’ACTIVITATS DE 
RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ (R+D+I) 
 

Programa organitzat per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme amb el suport de la Diputació de 

Barcelona.  
 
Expedient núm.: 106/2020  
 
 

 

 
Les activitats de recerca, desenvolupament i innovació estan orientades a la creació de 
coneixement per tal de dissenyar nous sistemes de producció o noves aplicacions, productes o 
serveis que han de permetre a les empreses assolir una millora sostenible en la productivitat i la 
competitivitat.   
 
Els ajuts i finançament públics per a la R+D+i tenen per objectiu donar un impuls a les empreses 
innovadores en forma d’ajuts a fons perdut o finançaments en condicions avantatjoses, per a les 
seves inversions en aquesta àrea. Les administracions públiques catalanes, estatals i europees 
posen a disposició de les empreses diferents ajuts i programes de suport per tal de potenciar les 
inversions en R+D+I.  
 
Dins d’aquest àmbit cal destacar els Fons Next Generation (NGUE), un instrument aprovat el 21 de 
juliol pel Consell Europeu que té com a finalitat contribuir a la reconstrucció dels membres de la 
Unió Europea,  reparant els efectes econòmics, socials i sanitaris de la pandèmia de la COVID-19 i 
alhora impulsar la transició ecològica i digital dels països de la Unió Europea.  Amb aquesta 
finalitat, les institucions europees han dotat aquest fons amb un pressupost de 750.000 milions 
d'euros, per finançar projectes transformadors a través de dos instruments financers: 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i el REACT-EU, que són complementaris a la 
resta de recursos previstos en el pressupost de la UE (per exemple, els coneguts fons de la política 
de cohesió). 
 
Aquests fons estan orientats a finançar projectes que tinguin un alt component de transformació 
digital i de compromís ambiental. 
 
 
 
Article 1 
Objecte 

 

L’objecte de la present convocatòria és facilitar la participació 100% subvencionada per 
part de les empreses al Programa d’assessorament expert per a l’accés a fons públics 

adreçats a la millora de la competitivitat de l’empresa a través d’activitats de recerca, 

desenvolupament i innovació (R+D+I), un programa d’assessorament financer per a les 
empreses, que té com a finalitat augmentar les seves possibilitats d’accedir a les línies d’ajuts dels 
fons Next Generation EU i als programes públics a l’R+D+I. 
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Article 2 
Participants  

 

Podran participar en el programa fins a 20 empreses del territori que realitzin inversions en R+D o 
que tinguin un projecte innovador que incorporin tecnologies digitals o elements amb impacte 
positiu al medi ambient, i que tinguin un equip qualificat i compromès en la implantació del 
projecte transformador de l’empresa. 
 
 
Article 3 
Contingut del Programa 

 

La participació en aquest programa suposa un servei de suport tècnic especialitzat a mida per a 
les empreses, que les acompanyarà en: 
 

− la definició de projectes R+D+I i /o de transformació del model productiu de l’empresa 

− la identificació d’ajuts econòmics per portar-los a terme 

− l’estructuració de la proposta de projecte o memòria per a la tramitació dels ajuts 
 
L’acompanyament consistirà en 15 hores de suport tècnic per part de consultors especialitzats en 
finançament d’R+D+I i programes europeus acreditats per TecnoCampus. Aquest servei inclou 
assessorament directe i/o tasques de treball intern com poden ser la revisió de propostes o la 
cerca d’informació o documentació. 
 
 
Article 4 
Sol·licitud 

 

Per tal de formalitzar la seva participació, les empreses interessades han de complimentar la seva 
sol·licitud mitjançant un formulari web durant la vigència del programa. 

 
 
Article 5 
Costos del programa  

 

La participació al programa serà gratuïta per a les empreses que resultin beneficiàries de la 
present convocatòria, si bé el cost real del mateix és de 1.500€ per empresa participant, IVA 
exclòs,  el qual serà subvencionat el 75% per la Diputació de Barcelona i el 25% per TecnoCampus 
(1.125 € finançats per la Diputació i 375€ per TecnoCampus) fins a un màxim de 20 beneficiaris.  
 
Els criteris de selecció per accedir al programa s’especifiquen en l’article 7. 
 
 
Article 6 
Requisits de les empreses participants 

 

Les empreses candidates al programa hauran de tenir el domicili fiscal a la comarca de El 
Maresme i realitzar activitats d’R+D+I o tenir la voluntat d’implantar projectes digitals i/o 
d’economia verda per transformar la seva empresa. 
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Article 7 
Criteris de selecció d’empreses participants 

 

Per a la valoració de les candidatures es programarà una entrevista, a partir de la qual es farà una 
valoració tenint en compte els següents aspectes: 
 

- l’activitat que desenvolupa l’empresa en R+D+I o el projecte d’innovació o d’impacte 
digital i ambiental i l’encaix d’aquests amb els programes públics vigents, valorable fins a 
5 punts. 

- disposar dels recursos tècnics, humans i financers necessaris per portar-ho a terme, en 
funció del programa d’ajuts públics que volen accedir, valorable fins a 5 punts.  

 
Les empreses que obtinguin una valoració de mínim 5 punts seran admeses al programa per ordre 
d’arribada de sol·licitud i fins a 20 sol·licituds. 
 
 
 
Article 8 
Comissió de selecció 

 

Es constituirà una comissió de selecció per a avaluar les candidatures, que estarà integrat per: 
 

− Directora de Transferència, Innovació i Empresa de Tecnocampus. 

− Cap d’Emprenedoria i Creixement Empresarial 

− Responsable de Creixement Empresarial 
 
La Comissió de selecció podrà declarar desert el programa de forma total o parcial. El seu 
veredicte serà inapel·lable. 
 
La Comissió elevarà el seu veredicte a la Direcció general de TecnoCampus a fi que aquesta adopti 
la corresponent resolució. 

 
Article 9 
Desenvolupament del Procés de selecció i comunicació de les candidatures d’empreses 

 

El procés de selecció de les empreses participants es desenvoluparà en les següents fases:  
 

− Fase 1: Presentació de candidatures, a partir de la data de publicació de les presents bases i 
fins el 30 de novembre de 2021. 

− Fase 2: Valoració candidatures per part de la Comissió de selecció, segons els criteris de 
selecció indicats en l’article 7 i a partir del formulari complimentat amb la informació de 
l’empresa, elevació de la valoració a l’òrgan resolutiu  i resolució d’adjudicació. 

− Fase 3: Comunicació de la selecció per correu electrònic a tots els participants.  
 
Article 10 
Obligacions dels participants en el Programa  

 

La participació en el programa suposarà el compromís per part de les empreses de: 
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- preparació de la documentació necessària per al bon funcionament de les reunions amb 
els consultors. 

- assistència a les sessions i reunions de treball. 
- treball individual de tractament de la informació de les diverses reunions. 
- altres requeriments que esdevinguin necessaris al llarg del procés. 

 
 
L’incompliment reiterat de les obligacions establertes suposarà l’exclusió del programa. 
 
Article 11 
Protecció de dades i Confidencialitat 

 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes 
dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 

 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF 
G62034111 i domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - TCM1 08302 Mataró (Barcelona), delegat 
de protecció de dades; rgpd@tecnocampus.cat. 

Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte 
del present programa en els termes que es determini, així com difondre i donar publicitat dels 
resultats.  
 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el 
consentiment, en virtut de l’article 6.1.a) del RGPD. 

Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat 
demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.  

Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament 
relacionades amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte 
per obligació legal o amb el consentiment exprés de l'interessat. 

Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de les 
dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia del 
DNI del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus 
Mataró-Maresme (Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça 
electrònica; rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i 
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
 

La Fundació Tecnocampus es compromet a tractar de manera confidencial tota la informació 
rebuda, per al desenvolupament d’aquest programa, per a l’elaboració de propostes o per a 
qualsevol altre tipus d’activitat, sense poder transmetre a tercers, total o parcialment, aquesta 
informació, sota cap pretext, sense autorització expressa.  
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A més, aquesta informació no podrà fer-se servir per a cap altre tipus d’activitat que no siguin les 
actuacions contemplades en aquest programa.  
 
 
Disposició final 
 

La sol·licitud de participació al present programa comporta el coneixement i l’acceptació 
d’aquestes bases per part dels participants. 
 
La participació en aquest Programa comporta que els participants explícitament autoritzen a la 
Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme a difondre el nom de les empreses participants en el 
context del programa, els serveis i/o productes exportables, així com les imatges seves que es 
puguin generar amb motiu del concurs en qualsevol de les formes possibles (pòster, premsa, 
internet, xarxes socials, etc.). 
 
 
 

Mataró, octubre de 2021 
 


