
 
 
 
 
 

    

ACCIÓ – STARTUP CAPITAL  

 

Pressupost                                                                    2.000.000 € Termini de presentació                           26 de novembre de 2020 

Mínim per empresa                                                        100.000 € De les 00:00h del 29/10/2020 fins a les 14:00h del 26/11/2020 

 

01. Beneficiaris 
 

Les startups tecnològiques: empreses emergents amb personalitat jurídica pròpia, ànim de lucre, tecnologia pròpia, establiment operatiu a 

Catalunya, que es trobin en les fases més inicial de la seva activitat empresarial i que l’equip fundador siguin emprenedors que tinguin, com a 

mínim, el 51% de participacions de l’empresa. No s’inclouen els empresaris individuals.  

Les empreses han d’estar constituïdes abans del 14 d’octubre de 2020 i no tenir més de 18 mesos de vida al moment de la sol·licitud. 

 

02. Resum 
 

Startup Capital és un ajut minimis, a fons perdut i sense necessitat de garanties per a startups tecnològiques de creació recent. 

Pressupost: les actuacions hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 100.000 €. 

Bestreta: el 80% de l’ajut econòmic en el moment de l’atorgament (màxim 59.200 €). 

Pagament: el 100% de l’ajut econòmic quan un tècnic d’ACCIÓ comprovi la justificació de realització del projecte. 

Durada del projecte: des del 28 d’octubre de 2020 fins al 30 de juliol de 2022, sense possibilitat de pròrroga.  

Data límit de resolució: 27 de maig de 2021. 

Documentació: Imprès de sol·licitud signat, memòria tècnica, pressupost complet i declaració responsable. 

Més informació:                      DOGC – Convocatòria                              DOGC – Bases reguladores                             ACCIÓ – Més informació 

 

03. Ajuts màxims i tipus 
 

 Ajut econòmic: el 80% del cost subvencionable amb un màxim de 74.000 € per projecte. 

 Ajut en espècie: assessorament d’un mentor, mínim 5 reunions de 2 hores cadascuna (servei valorat en 1.000 €). 

 

04. Conceptes Subvencionables 
 

Despeses de personal contractat o de nova contractació, contractació de serveis a tercers, inversió en materials i equipament (màxim 50% 

de la despesa subvencionable acceptada). Es podrà imputar un 7% de les despeses directes de personal com a despeses indirectes. 

Altres despeses relacionades com lloguer d’espais, despeses de sol·licitud i/o manteniment de patents, etc. 

No subvencionables: despeses de gestió de la sol·licitud, despeses de desplaçament i allotjament, inversions en obra civil, terrenys i edificis, 

vehicles de transport, interessos, recàrrecs, sancions, despeses financeres, impostos indirectes, etc. 

Despesa mínima, realitzada i justificada, un 60% de la despesa subvencionable. 

 

05. Criteris de valoració 
 

Hi ha 6 criteris a valorar, els subcriteris estan detallats a la Base 4 de l’Annex 4 de les Bases Reguladores. 

- Bloc I.  Equip i compromís (puntuació mínima 75) 
- Bloc II.  Oportunitat i pla de negoci, escalabilitat i model de negoci (puntuació mínima 50) 
- Bloc III.  Disrupció i/o novetat tecnològica (puntuació mínima 25) 
- Bolc IV.  Viabilitat tècnica i pla de finançament. (puntuació mínima 75) 
- Bloc V.  Repte social que resol: medi ambient, mobilitat, economia circular, canvi climàtic, salut, nº treballadors... (puntuació mínima 25) 
- Bloc IV.  Es valorarà amb 25 punts les startup de menys de 6 mesos mentre que la resta no tindran puntuació en aquest criteri 

Puntuació mínima de 250 punts (màxima 500 punts). 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=&idServei=ACC015SOLC&origen=CE
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/Startups_tecnologiques/D.STARTEC.04-Memoria-Tecnica-Sol.licitud-v3.docx
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/Startups_tecnologiques/D.STARTEC.07-Pressupost-v2.xlsx
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8257/1819018.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8247/1816745.pdf
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/startups-i-innovacio-disruptiva/startup-capital

