
 

 

 

 

PROGRAMA NEOTEC 2016    
 

 

 Tipus de projectes finançables: nous projectes empresarials, que 

requereixen l’ús de tecnologia o coneixements desenvolupats a partir 

d’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es basi en el 

desenvolupament de la tecnologia 

 Termini de presentació: fins el 12 de setembre (12 h.) 

 Pressupost mínim finançable: 175.000€ 

 Durada dels projectes: 12-24 mesos, des de l’1 de gener de 2017 

Organisme MINECO / CDTI 
 

Descripció La tecnologia i la innovació han de ser factors competitius que contribueixin a la 
diferenciació de l’empresa i que serveixin de base a l’estratègia i al pla de negoci a llarg 
termini, amb el manteniment de línies de R+D pròpies.  
Els ajuts podran destinar-se a projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o 
sectorial, no adequant-se a aquesta convocatòria els projectes empresarials que el seu 
model de negoci es basi primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de 
tecnologia pròpia.  
 

Despesa subvencionable  Inversions en equips 

 Despesa de personal 

 Materials 

 Col·laboracions externes/assessoria 

 Altres costos: lloguers, subministres, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i 
manteniment de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i 
despeses derivades d’informes d’auditoria 
 

Requisits dels beneficiaris   Tenir menys de 50 treballadors i un volum de negoci anual o balanç general 
anual que no superi els 10 milions d’euros 

 Ser empresa innovadora, demostrable amb avaluació d’expert extern o 
certificació d’auditoria 

 Estar constituïda com a màxim 4 anys abans de la data de tancament de la 
presentació (a partir del 12 de setembre de 2012). 

 El capital social mínim és 20.000 euros 

 No haver distribuït beneficis  

 Els comptes anuals dels últims dos exercicis hauran d’estar dipositats en el 
Registre Mercantil o registre oficial corresponent 
 

Pressupost i condicions 
de finançament 

 Els ajuts d’aquesta convocatòria són subvencions 

 El pressupost mínim del projecte és de 175.000€ 

 70% de subvenció a fons perdut, amb un màxim de 250.000€ de subvenció per 
beneficiari 

 Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts en les condicions habituals 
 

Enllaç a la convocatòria + info 
Convocatòria 
Ordre de bases 

 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=651&MN=3&TR=C&IDR=2487
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/310473
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-7484

