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INNOVA CV – INNOVACIÓ DE PIME  2021 

Dirigit a:  Empreses/Cooperatives amb seu social o establiment de producció situat en 
la Comunitat Valenciana. 

Beneficiaris 
PIMES amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana: 

 INNOVAProD-CV: PIMES enquadrades en la secció C – Divisions 10 a 33 del
CNAE 2009. 

 INNOVA- ProC-CV i INNOVAi4.0-CV: PIMES enquadrades en la secció C –
Divisions 10 a 33 del CNAE 2009; o secció H – Divisions 49 a 52 del CNAE
2009, sempre que les activitats de transport i emmagatzematge siguen referides
a mercaderies.

 INNOVATeiC-CV: PIMES, excepte les que desenvolupen activitats enquadrades
en els epígrafs K i L del CNAE 2009.

Queden excloses les que tinguen activitat en el sector financer, immobiliari, de producció 
primària de productes agrícoles o que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura. 

Objecte de l'ajuda 
Desenvolupament de projectes d'innovació per part de pimes que s'enquadren en les 
actuacions següents: 
a) Actuació 1. Innovació de producte, INNOVAProD-CV. Projectes que tinguen com a
objectiu el desenvolupament i fabricació de nous productes o una millora significativa 
dels ja fabricats per l'empresa solꞏlicitant.  
b) Actuació 2. Innovació de procés. INNOVAProC-CV. Implantació de nous, o
significativament millorats, mètodes o tècniques de producció o logística dins de 
l'empresa.  
c) Actuació 3. Adaptació a indústria 4.0. INNOVAi4.0-CV Projectes que tinguen com
a objectiu la digitalització dels mitjans productius per a disposar en temps real 
d'informació rellevant d'aquests, que permeta integrar la producció en les cadenes de 
subministrament, els canals de distribució i en els propis sistemes gestió de l'empresa, 
afegint-los capacitat d'adaptació i flexibilitat en el seu funcionament o manteniment.  
d) Actuació 4. Innovació en TEICs. INNOVATeiC-CV. Projectes que tinguen com a
objectiu el desenvolupament de solucions innovadores en l'àmbit de les tecnologies de 
la informació, de l'electrònica i de les comunicacions, l'aplicació de les quals puga 
estendre's a diversos usuaris i no es tracte, per tant, de solucions a mesura 
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Import i característiques de la subvenció 
La subvenció consistirà en un percentatge que podrà aconseguir fins a un 25% dels 
costos subvencionables del projecte. 

Pressupost subvencionable del projecte major de 15.000 euros. 

Ajuda subjecta al règim de minimis . 

Costos subvencionables: finançar les despeses que estiguen directament relacionats 
amb el desenvolupament de les actuacions per a les quals s'hagen concedit. 

 Serveis externs: Serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents i registre de

drets de propietat.

 Adquisició d'actius immaterials: Patents, llicències i programari relacionat amb el

desenvolupament dels projectes.

 Personal propi.

 Adquisició d'actius materials: Adquisició o adaptació de béns d'equip i inversions en

maquinari, sensors, automatismes i equips de comunicacions.

Presentació de solꞏlicituds 

 Data presentació: Des de l'11/02/2021 fins al 09/03/2021.

 Termini d'execució (i període subvencionable): Haurà d'iniciar-se després del

01/01/2021 i podrà finalitzar-se fins al 30/06/2022

 Data justificació (i període subvencionable del pagament): Fins al  06/10/2022

Més informació i condicions especials 
IVACE - INNOVA-CV -- INNOVACIÓ DE PIME 2021 

https://www.ivace.es/index.php/val/ajudes/innovacio-i-r-d/programes-d-ajuda-2021/54603-innova-cv-innovacio-de-pime

