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Neotec 2020 – CDTI 

Pressupost:                                                      25.000.000 € 
Termini de presentació                                                    30 de juny 

Del 17/04/2020 fins al 30/06/2020 a les 12:00h  

 
01. Beneficiaris 

 

Petites empreses innovadores que compleixin, com a mínim, una de les següents condicions: 

a) Que puguin demostrar que desenvoluparan productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb 

l’estat de la tècnica en el seu sector i que impliqui un risc de fracàs tecnològic o industrial. 

b) Que els costos de R+D representin, com a mínim, el 10% del total dels seus costos d’explotació, almenys durant 1 dels 3 anys 

previs a la concessió de l’ajut. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició s’ha de complir a 

l’exercici fiscal en curs. 

També han de complir els següents requisits: 

 Ser una petita empresa. 

 No estar cotitzades. 

 Haver estat constituïdes entre el 30/06/2017 i el 30/12/2019. 

 No haver distribuït beneficis. 

 No haver sorgit d’una operació societària de les contemplades a la Llei 3/2009, de 3 d’abril, sobre modificacions estructurals de 

les societats mercantils. 

 Comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o d’assumpció, de 20.000€, desemborsats 

íntegrament i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud. 

 Tenir els comptes anuals corresponents als dos últims exercicis, dipositats al Registre Mercantil o registre oficial corresponent. 

 No haver estat beneficiari en una convocatòria Neotec anterior.   
 

 
02. Resum 

 

Tipologia de projectes: Posada en funcionament de nous projectes empresarials, que requereixin l’ús de tecnologies o coneixements 

desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i en els que l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.  

S’acceptaran projectes empresarials de qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial, excepte els que tinguin un model de negoci basat en 

serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia.    

No s’acceptaran aquelles iniciatives que no reflecteixin clarament al seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de 

tecnologia. 

Termini de resolució: 1 de desembre de 2020.  

Pressupost mínim: 175.000 € per actuació/projecte. 

Període d’execució: les actuacions subvencionables s’hauran d’executar entre 01/01/2021 i el 31/12/2022.  

Bestreta: fins al 60% de la subvenció concedida (sense garanties). 

Pagament: al final del projecte, després que el CDTI faci les comprovacions tècniques i econòmiques corresponents. 

Justificació: en els 3 mesos següents a la finalització del projecte. 

Subcontractació: es podrà subcontractar fins al 50% del pressupost subvencionable. 
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Documentació: formulari de sol·licitud*, pla d’empresa (d’acord amb l’annex II de la convocatòria) i altra documentació requerida. 

* La sol·licitud s’haurà de tramitar a través de la Sede Electrónica del CDTI. 

Més informació:                    CDTI – Convocatòria                     CDTI – Més informació                     BOE – Bases reguladores 
 

 
03. Tipus i intensitat de l’ajut 
 

Subvenció a fons perdut, compatible amb la percepció d’altres ajuts. 

Es podrà finançar fins al 70% del pressupost de l’actuació, amb un import màxim de subvenció de 250.000€ per beneficiari. 

 
04. Despeses Subvencionables 

 

 Inversions en equips 

 Despeses de personal: es podrà imputar despeses de personal amb contracte laboral i personal autònom soci de l’empresa. 

 Materials 

 Col·laboracions externes/assessoria: incloses despeses derivades de l’informe d’avaluació de l’expert o la certificació de 

l’auditor extern, acreditatius del caràcter d’empresa innovadora. 

 Altres despeses: lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de sol·licitud i manteniment de patents i altres drets 

de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor (màxim 2.000€). 

Despeses no subvencionables: despeses financeres, inversions en terrenys, locals i obra civil, impostos indirectes recuperables, 

despeses de promoció i difusió del projecte, despeses de manutenció i despeses de locomoció i viatges. 

 
05. Criteris de valoració 

 

1. Valoració del pla d’explotació comercial del projecte. De 0 a 30 punts 

Es valorarà el model de negoci, la previsió de generació d’ingressos, el mercat potencial, les barreres d’entrada al mercat, la 

competència i els avantatges del producte/procés/servei. 

2. Valoració de la tecnologia i innovació del projecte. De 0 a 35 punts 

Es valorarà la tecnologia proposada, la necessitat tecnològica i els seu valor diferencial, la innovació i el repte tècnic. S’analitzarà 

el pla de gestió de la propietat intel·lectual i industrial i es tindrà en compte la qualitat i claredat de la presentació de la proposta. 

3. Capacitat de gestió de l’equip emprenedor involucrat en el desenvolupament empresarial. De 0 a 30 punts 

Es valorarà la competència i la formació i experiència professional prèvies en relació al projecte i la vinculació de l’equip amb 

xarxes i entorns de suport a l’emprenedoria. També es tindrà en compte el grau de compromís i la dedicació de l’equip tècnic i 

gestor amb el projecte empresarial i la capacitat de relació. 

4. Valoració de l’impacte socioeconòmic i medi ambiental. De 0 a 5 punts 

Es valorarà la creació d’ocupació prevista al pla de negoci, les inversions privades mobilitzades i les mesures orientades a la 

igualtat de gènere, a la inclusió social i la sostenibilitat. 

Per a que la sol·licitud sigui elegible haurà de tenir un mínim de 15 punts en els criteris 1 i 3 i un mínim de 21 punts en el criteri 2. No 

hi haurà mínim requerit per al criteri 4. 

 

https://sede.cdti.gob.es/AreaPublica/home.aspx
https://www.cdti.es/recursos/doc/Programas/Financiacion_CDTI/Subvenciones_NEOTEC/7917_134134202017518.pdf
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=879&MN=3&TR=C&IDR=2938
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16895.pdf

