
 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DEL PROGRAMA “MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN” 
GESTIONADA PER CDTI PER 2021  
 
1. OBJECTE CONVOCATÒRIA 
 
L'objectiu d'aquest programa és fer costat a projectes de recerca precompetitiva en cooperació, 
liderats per empreses, enfocats en 9 tipus de missions: 
 

1. Impulsar l'agricultura espanyola. 
2. Impulsar una energia segura, eficient i neta. 
3. Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial. 
4. Impuls a l'economia circular mitjançant noves tecnologies de reciclatge i valorització de 

residus de compostos polimèrics. 
5. Impuls a la seguretat de la informació, la privacitat i la ciberseguretat de l'economia. 
6. Impulsar un transport intermodal sostenible i intel·ligent. 
7. Impulsar el desenvolupament del turisme explotant les possibilitats de la tecnologia. 
8. Impulsar l'avanç i la capacitació tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola 

per a fomentar actuacions d'R+D en l'àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i 
teràpies dirigides. 

9. Impuls de la computació d'alt rendiment. 
 
Amb aquestes 9 missions, el programa vol fer front a: 
 

1. Lluita contra el canvi climàtic. 
 

2. Impuls de la transició energètica. 
 

3. Sostenibilitat i reforç d'actuacions en suport de l'economia circular. 
 

4. Digitalització d'activitats industrials i econòmiques. 
 

5. Desenvolupament de capacitats estratègiques addicionals (de necessitat evidenciada en 
la crisi sanitària COVID-19) i recuperació econòmica. 

 
2. BENEFICIARIS 
 
Els beneficiaris seran agrupacions d'empreses de dues categories: 
 

 Missions "Grans Empreses": Agrupació constituïda entre 3 i 8 empreses, almenys 
dues d'elles autònomes. L'agrupació ha d'estar liderada per una gran empresa i 
comptar amb una PIME. 

 Missions "PIMES": Agrupació constituïda entre 3 i 6 empreses, almenys dues 
d'elles autònomes. Totes han de ser PIME, liderades per una Mitjana Empresa. 



 

3. CARACTERÍSTIQUES 
 

 Pressupost de la convocatòria: 141.250.000 euros 
 

o D'aquest pressupost, 31.250.000 euros es destinaran al finançament de 
projectes relatius a la missió de salut "impulsar l'avanç i la capacitat 
tecnològica de la indústria biofarmacèutica espanyola per a fomentar 
actuacions d'R+D en l'àmbit de les teràpies avançades, les vacunes i 
teràpies dirigides". En aquest context, un mínim de 4.500.000 euros es 
destinarà a projectes realitzats per PIMES. 
 

o Els 110.000.000 euros restants finançaran les altres vuit missions de la 
convocatòria. Un mínim de 15.000.000 euros es destinarà als projectes 
realitzats per PIMES. 

 
 Projectes pluriennals desenvolupats en qualsevol CC.AA. espanyola. 

 
 Subvenció fins als límits d'intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana 

Empresa i 80% Petita empresa. 
 

 El representant de l'agrupació rebrà el pagament de l'ajuda concedida i serà 
responsable de la seva distribució entre els membres de l'agrupació. 
 

 Els membres de l'agrupació hauran de subscriure un acord intern que reguli el 
seu funcionament. 
 

 Podran resultar beneficiàries les empreses que, no trobant-se en crisis a 31 de 
desembre de 2019, van passar a ser empreses en crisis en el període comprès 
entre l'1 de gener de 2020 i el 30 de juny de 2021. 
 

 Cap participant pot ser responsable de més del 60% del pressupost elegible del 
projecte. Els compromisos d'execució assumits per cada membre hauran de 
constar en la sol·licitud i en la resolució de concessió. 
 

 Es considerarà que les ajudes tenen efecte incentivador si, abans de començar 
l'activitat, el beneficiari ha presentat la sol·licitud d'ajuda a la convocatòria de 
Missions Ciència i Innovació. 
 



 

 L'ajuda concedida en el marc d'aquesta convocatòria és incompatible, durant el 
seu període d'execució, amb qualsevol altra ajuda pública d'àmbit europeu, 
estatal o autonòmic amb idèntics objectius i finalitat. 

 
 Permet la generació d'informe motivat. 

 
 

4. COSTOS ELEGIBLES  
 

 S'admeten els següents costos directes d'execució: costos de personal, costos 
d'instrumental i material inventariable, costos de recerca contractual, 
coneixements tècnics i palesos adquirides a preus de mercat, despeses generals 
i despeses d'explotació addicionals que derivin directament del projecte i la 
despesa de l'informe d'auditor. 
 

 La quantia individualitzada de les ajudes es determinarà en funció del cost 
finançable real del projecte, de les característiques del beneficiari i de les 
disponibilitats pressupostàries. 
 

 Per a cada projecte i beneficiari, el límit d'intensitat d'ajuda vindrà donada pel 
pes de cada tipus d'activitat (recerca industrial o desenvolupament 
experimental) i per la intensitat màxima que correspongui en cada cas. 
 

Missions "Grans Empreses": 
 

 Pressupost elegible mínim de 5.000.000 euros i màxim de 10.000.000. 
 Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros. 
 L'última anualitat haurà de representar, almenys, el 20% del pressupost elegible. 
 Durada d'entre 3 i 4 anys, amb inici en 2021. 
 Recerca industrial mínima del 60% del pressupost elegible.  

 
Missions "PIMES": 

 
 Pressupost elegible mínim d'1.500.000 euros i màxim de 3.000.000. 
 Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros. 
 L'última anualitat haurà de representar, almenys, el 20% del pressupost elegible. 
 Durada d'entre 2 i 3 anys, amb inici en 2021. 
 Recerca industrial mínima del 35% del pressupost elegible. 

 



 

5. SUBCONTRACTACIÓ 
 

El cost global de l'activitat subcontractada per beneficiari no podrà superar al 50% del 
pressupost elegible d'aquest beneficiari. 
 
Missions "Grans Empreses": 

 Subcontractació amb Centres Generadors de Coneixement d'almenys el 20% del 
pressupost elegible. 

 
Missions "PIMES": 
 

 Subcontractació amb Centres Generadors de Coneixement d'almenys el 15% del 
pressupost elegible. 

 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
 El termini de presentació de sol·licituds i documentació annexa començarà el 27 

de juliol i finalitzarà el dia 6 de setembre de 2021, a les 12.00 hores. 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 


