
 

CONVOCATÒRIA D’AJUDES DEL PROGRAMA “MISIONES CIENCIA E INNOVACIÓN” 
GESTIONADA PER CDTI PER 2021  
 
LINK CONVOCATÒRIA: AQUÍ 
 
1. OBJECTE CONVOCATÒRIA 
 
L'objectiu d'aquest programa és fer costat a projectes de R+D en cooperació, liderats per 
empreses, enfocats en 6 tipus de missions: 
 

1. Reforçar les capacitats tecnològiques per a l’autonomia energètica segura i sostenible 
2. Impulsar la indústria espanyola en la revolució industrial. 
3. Impulsar un sector agroalimentari més sostenible i adaptat a les noves condicions 

associades al canvi climàtic gràcies a l’ús d’eines biotecnològiques. 
4. Desenvolupar tecnologies d’aplicació al sector naval que millorin la seva competitivitat 

al segle XXI 
5. Impulsar la substitució, recuperació, valorització de recursos minerals i materials 

estratègics per a la transició ecològica 
6. Desenvolupar i enfortir un ecosistema de fotònica integrada a Espanya 

 
Amb aquestes 6 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. Desenvolupament de tecnologies que puguin contribuir a la pròxima revolució 
industrial. 

 
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 

 

https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/MisionesCienciaInnovacion/46717_176176202212532.pdf


 

 Pressupost de la convocatòria: 125.000.000 euros 
 

o D'aquest pressupost, 20.000.000 euros es destinaran a missions “PIMES”  
 

 

 Subvenció fins als límits d'intensitat màxims: 65% Gran Empresa, 75% Mitjana 
Empresa i 80% Petita empresa. 
 

 No seran objecte d'ajuda aquelles actuacions que, directament o indirectament 
ocasionin un perjudici significatiu del medi ambient ("principi DNSH" per les 
seves sigles en anglès), d'acord amb l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del 
Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny relatiu a l'establiment d'un marc 
per a facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 
2019/2088. En cas de subcontractació, l'entitat beneficiària de l'ajuda haurà de 
preveure mecanismes per a assegurar que els subcontractistes compleixen amb 
el principi de DNSH. 
 

 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 4.000.000 euros i màxim de 15.000.000. 

 Pressupost mínim elegible per empresa de 175.000 euros. 

 Projectes pluriennals desenvolupats en qualsevol CC.AA. espanyola. Inici al 2022 
i finalització el 31 de desembre de 2024 o 30 de juny de 2025 

 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. 

 Projectes pluriennals desenvolupats en qualsevol CC.AA. espanyola. Inici al 2022 
i finalització el 31 de desembre de 2024 o 30 de juny de 2025 

 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 22 
de juny i finalitzarà el dia 5 de setembre de 2022, a les 12.00 hores. 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 


