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Pressupost 5.000.000 € Termini(s):

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Procediment de concessió

Enllaç DOGC: Convocatòria

03.- Característiques de l'ajut

04.- Conceptes Subvencionables

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre d'entracla dels expedients en el 

registre i fins a I'exhauriment del pressupost.

El termini màxim per emetre resolució i notificar-la és de sis mesos a partir de la data de presentació de la sol·licitud .

Ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant per a empreses 

que realitzin projectes d'innovació i internacionalització

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

31/12/2012

Les sol·licituds s'han de presentar a l'ICF (Gran Via de les Corts Catalanes, 635,08010 Barcelona), juntament amb la documentació que preveu 

la base 5 de I'annex (de la convocatòria), així com la documentació específica requerida per I' ICF.

Les sol 'licituds s'han de formalitzar en I'imprès normalitzat que es pot obtenir en la pagina web d'ACCIÓ (www.acc10.cat).

Poden ser beneficiaries d'aquesta línia d'ajuts les empreses amb seu social o seu operativa a Catalunya.

f) Garanties: les que l' ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions formalitzades tindran l'aval de l'ICF, pel 70% del 

risc viu de cada operació.

g) Comissions: les operacions tindran una comissió d'obertura del 0,75% de l'import del préstec formalitzat.

Es consideren elegibles les despeses de circulant d'empreses amb activitat d' innovació, industrialització i internacionalització i viabilitat 

empresarial.

El Departament d'empresa i Ocupació respon del 70% del principal pendent de cada préstec formalitzat a través de l'ICF

a) Tipus d'interès: el tipus d'interès serà I'euribor més un diferencial de 5 punts percentuals.

c) Termini: el termini màxim del préstec és de 3 anys.

b) Import: I'import del préstec serà mínim de 100.000 euros i màxim de 600.000 euros.

d) Carència d'amortització: 1 any, inclòs en el termini.

e) Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=610692&language=ca_ES
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