
                 

 

 

 

CONCESSIÓ D'AJUDES DESTINADES A NOUS PROJECTES EMPRESARIALS D'EMPRESES 
INNOVADORES - PROGRAMA NEOTEC (CDTI) 
 
LINK A CONVOCATÒRIA 
 
 
1. OBJECTE CONVOCATÒRIA 

 Ajudes per a la posada en marxa de nous projectes empresarials d'empreses 
innovadores 

 Que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat 
investigadora 

 Amb estratègia de negoci basada en desenvolupament de tecnologia 
 De qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial 
 

2. BENEFICIARIS 
 Petites empreses innovadores: 

o Que pugui demostrar, mitjançant expert extern, que desenvoluparà productes, 
serveis o processos nous o millorats substancialment en el seu sector i que 
portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial 

o O  que tingui uns costos de recerca i desenvolupament d’un mínim del 10% del 
total dels seus costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la 
concessió de l'ajuda 

 Estar constituïdes en un termini d'entre 6 mesos i 3 anys anteriors a 5 de juliol  de 2022 
 Capital mínim de 20.000 € 
 No haver distribuït beneficis, no estar cotitzades, ni haver sorgit d'operació societària 
 No haver estat beneficiàries en anteriors convocatòries del Programa Neotec 

 
3. CARACTERÍSTIQUES 

 Subvencions de fins al 70% del pressupost amb una ajuda màxima de 250.000 € 
 Si l'actuació inclou la contractació d'almenys un doctor, subvencions de fins al 85% amb 

una ajuda màxima de 325.000 € 
 Possibilitat accedir curs emprenedoria per capacitació empresa a Estats Units, 

incrementant en 10.000€ a les actuacions d’aquesta formació. 
 Pressupost mínim finançable de 175.000 € 
 Inici actuacions: 1 gener 2023 
 Durada anual o bianual 
 Ajudes compatibles amb altres ajudes públiques o privades 
 Possibilitat de pagament anticipat del 60% sense garanties 

 
4. COSTOS ELEGIBLES (Sempre que estiguin inclosos en el pla d'empresa) 
 

 Inversions en equips 
 Personal (màxim 40 €/hora): 

o Personal amb contracte laboral  
o Soci en règim d'autònom que exerceixi funcions de direcció i gerència a títol 

lucratiu i de manera habitual, personal i directa 



                 

 

 

 

 Materials 
 Col·laboracions externes / assessoria (inclòs el personal autònom dependent, el cost de 

l'informe o certificació d'expert o auditor extern acreditatiu del caràcter d'empresa 
innovadora) 

 Altres costos: lloguers, subministraments, cànons i llicències, sol·licitud i manteniment 
de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses de l'informe de 
l'auditor (en aquest últim cas, màxim de 2.000 €) 

 
Despeses no elegibles: viatges, promoció i difusió del projecte, entre d’altres 
 
5. SUBCONTRACTACIÓ 

 Màxim 50% pressupost finançable 
 En cap cas podrà fraccionar-se la despesa corresponent a un mateix objecte i a un mateix 

proveïdor 
 Si és superior al 20% de la subvenció i superior a 60.000 €, s'hauran de complir els 

següents requisits:  
o Contracte per escrit 
o Prèviament autoritzat per CDTI mitjançant sol·licitud amb memòria justificativa 

de la necessitat  
o Quan superi 15.000 euros, haurà de sol·licitar 3 ofertes de diferents proveïdors 

amb caràcter previ a la contractació (tret que no existeixi mercat suficient) 
o S'hauran d'aportar les ofertes en la sol·licitud o justificació 
o Elecció conforme a criteris d'eficiència i economia, aportant memòria 

justificativa si no recau en la més econòmica 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 Fins el 5 de juliol 2022 a les 12h 
 Presentació per mitjans electrònics i mitjançant signatura electrònica 
 Documentació: 

o Formulari electrònic 
o Pla d'empresa a 5 anys amb totes les línies d'activitat de l'empresa 
o Documentació específica si hi ha subcontractació amb entitats vinculades 
o Declaració responsable del compliment del principi DNSH 
o Memòria justificativa del compliment del principi DNSH 
o Documentació econòmica i financera: 

 Acreditació dipòsit comptes anuals últims dos exercicis 
 Declaració responsable tipus i categoria empresa 
 Declaració responsable capital social i antiguitat 
 Declaració responsable ajudes o subvencions obtingudes 

o Documentació jurídica i administrativa: 
 Acreditació representació empresa 
 Declaració responsable compliment requisits per a ser beneficiari 
 Declaració responsable de ser coneixedor que el finançament d'aquesta 

ajuda prové del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió 
Europea  

 



                 

 

 

 

 
7. ESTRUCTURA PLA EMPRESA / CRITERIS AVALUACIÓ (mínim 50 punts) 

 
1. Resum executiu 
2. Pla explotació comercial (puntuació màxima 30, mínim 15): 

 Model negoci, previsió d'ingressos 
 Mercat potencial, barreres entrada 
 Competència i avantatges 

3. Tecnologia i innovació (puntuació màxima 35, mínim 21): 
 Tecnologia proposada 
 Innovació i repte tècnic 
 Justificació pressupost 

4. Capacitat de gestió de l'equip emprenedor (puntuació màxima 30, mínim 15): 
 Competències, formació i experiència 
 Grau compromís i dedicació 
 Vinculació de l'equip amb xarxes i entorns de suport a l'emprenedoria 

5. Valoració impacte socioeconòmic i medi ambiental (puntuació màxima: 5): 
 Creació ocupació 
 Inversions privades mobilitzades 
 Mesures per a igualtat gènere, inclusió social, sostenibilitat 


