
                         

CONVOCATÒRIA  D’AJUTS  2021  DESTINADES  A  PROJECTES  D’INVESTIGACIÓ  I
DESENVOLUPAMENT EN INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I  ALTRES TECNOLOGIES DIGITALS I LA
SEVA INTEGRACIÓ EN LES CADENES DE VALOR (Red.es)

Nom ajut Projectes d’investigació i desenvolupament en intel·ligència artificial i 
altres tecnologies digitals i la seva integració en les cadenes de valor

Vigència i termini Oberta (fins a 8-oct-21)

Tipus d'instrument Subvencions per a co-finançar projectes 

Beneficiaris Empreses 

Objectiu iniciativa

Doble objectiu:
 Impulsar la investigació científica, el desenvolupament 

tecnològic i la innovació en intel·ligència artificial
 Fomentar el desenvolupament tecnològic per a la incorporació 

de la intel·ligència artificial en els processos productius de les 
cadenes de valor

Els projectes subvencionables hauran d’estar relacionats amb alguna 
de les següents categories:

1. IA
2. IoT
3. Processament massiu dades
4. Computació d'alt rendiment
5. Computació al núvol
6. Processament llenguatge natural
7. Ciberseguretat
8. Blockchain
9. Robòtica
10. Realitat virtual i augmentada, efectes especials i simulació
11. Impressió 3D

Tipus d'actuacions
Projectes d’investigació industrial i projectes de desenvolupament 
experimental, corresponents als nivells de maduresa tecnològica de 
TRL-6 a TRL-8.

Requisits i 
condicions

Pressupost: 
 Projectes d’investigació industrial: 50.000 € - 10M €
 Projectes de desenvolupament experimental: 300.000 €- 5M €

Màxim 3 projectes per empresa
Efecte incentivador:

 sol·licitud presentada abans de començar treball
 més resultats esperats concrets per grans empreses (augment 

abast projecte, import invertit, ritme execució gràcies a l’ajut)
Ajuts incompatibles (declarar l’obtenció d’altres ajudes)
Comptabilitat separada o clarament identificable

Import ajut Intensitat d’ajuda màxima dels costos subvencionables



                         

 Projectes d’investigació industrial
o Empresa petita: 70%
o Empresa mitjana: 60%
o Resta d’empreses: 50%

 Projectes d’investigació industrial amb àmplia difusió de 
resultats

o Empresa petita: 80%
o Empresa mitjana: 75%
o Resta d’empreses: 65%

 Projectes de desenvolupament experimental
o Empresa petita: 45%
o Empresa mitjana: 35%
o Resta d’empreses: 25%

 Projectes de desenvolupament experimental amb àmplia 
difusió de resultats

o Empresa petita: 60%
o Empresa mitjana: 50%
o Resta d’empreses: 40%

Garanties Per obtenir bestreta 100%

Despeses elegibles

(sense autorització 
prèvia, hi ha 
flexibilitat d’un 20% 
entre partides)

1. Personal:
 amb contracte laboral, socis autònoms i autònoms dependents

en centres ubicats a Espanya / no personal administratiu
 càlcul segons hores efectivament treballades al projecte i cost 

hora
 excloent percepcions no salarials, en espècie, bonus, pagament

d’objectius, quotes SS autònoms, indemnitzacions, dietes
 jornada anual segons conveni i, en el seu defecte, 1.720 hores
 per autònoms amb factura, el càlcul del cost hora es realitzarà 

segons l’import de les retribucions i les hores dedicades al 
projecte

 cost hora màxim: 50 €

2. Indirectes:
 15% personal
 s’haurà de disposar de la documentació de suport per si hi ha 

verificació

3. Costs de serveis prestats per personal extern i contractacions:
 també s’aplica el càlcul del cost hora i amb el màxim de 50 €

4. Subcontractacions:
 màxim: 40% import subvencionable projecte
 3 ofertes si superen la quantia de contractes menors LCSP



                         

o hi ha prohibicions: vinculació, és beneficiari d’un altre 
projecte...

 autorització prèvia (després de la resolució i abans de la 
contractació) si:

o import corresponent a l’ajuda és superior a 60.000 € i 
>20% de l’ajuda

o entitats vinculades
 documentació per autorització prèvia:

o mitjançant formulari Seu Electrònica
o descripció procés selecció
o ofertes comparables
o al manco 3 ofertes amb descripció detallada (amb 

contingut específic)
o justificació oferta seleccionada
o declaració vinculació
o declaració responsable empresa a subcontractar amb 

el compliment de pagament Hisenda i SS

5. Informe auditoria
 màxim: 1,5% pressupost subvencionable projecte

6. Instrumental i material
 despeses d’amortització corresponents al període a finançar 

(hores imputades del bé al projecte/jornada anual)
 segons les pràctiques comptables habituals
 màxim: 30% cost justificat projecte

o
Justificació Termini: 3 mesos des de finalització execució (una única fita)

Model compte justificatiu amb informe auditor
Traçabilitat despeses i pagaments
Conservar documentació durant al menys 5 anys
Documentació:

 Sol·licitud electrònica mitjançant Formulari Seu Electrònica
 Memòria tècnica
 Memòria econòmica mitjançant Formulari Seu Electrònica
 Documentació  feina  realitzada  (accés  a  desenvolupament

informàtic,  material  audiovisual,  guies,  entregables  de  cada
tasca...; amb contingut específic)

 Informe auditor (especial atenció a la traçabilitat de les hores
justificades, existència de comptabilitat separada...)

 Documentació justificativa despeses:
o Nòmines (amb distinció entre percepcions salarials i no

salarials  o  document  acreditatiu)  i  justificants  de
pagament



                         

o Model 111 i justificants de pagament
o Informe  vida  laboral  empresa  o  autorització  per

consultar
o Models RNT i RLC i justificants de pagament
o Conveni col·lectiu
o Parts  horaris  mensuals  signats  pel  treballador  i  el

superior  amb  tasques  i  hores  a  altres  projectes  i/o
tasques

o Informe  “Cálculos  globales  del  trabajador”  del
“Sistema Red” de la Seguretat Social

o Acreditació condició soci
o Contracte amb autònoms econòmicament dependents
o Documentació  justificativa  de  l’existència  de

comptabilitat separada
o Factures (amb contingut específic  i  amb identificació

clara de la convocatòria d’ajudes )
o Documentació  mètode  amortització  i  percentatge  i

registre comptable
o Ofertes presentades, si escau
o Justificants de pagament (no en metàl·lic, pagarés, ni

xecs;  amb contingut específic;  data màxima 3 mesos
des de finalització)

o Subcontractacions: 
 declaració responsable empresa a 

subcontractar amb el compliment de 
pagament Hisenda i SS

 contracte per escrit autoritzat 
 autorització subcontractació

Enllaç a la 
convocatòria

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-
2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en
https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2021-destinadas-proyectos-de-investigacion-y-desarrollo-en

