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Mínim per empresa: 60.000 € Del 18/10/2018 fins al 15/11/2018 

 
01. Beneficiaris 

 

Les startups tecnològiques: empreses emergents, amb tecnologia pròpia, en les fases inicials de la seva activitat empresarial, que l’equip 

fundador siguin emprenedors i que tinguin, com a mínim, el 50% de participacions de l’empresa. No s’inclouen els empresaris individuals.  

Les empreses han d’estar constituïdes abans del 9 de juliol de 2018 i no tenir més de 3 anys de vida al moment de la sol·licitud. 
 

 
02. Resum 

 

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

Documentació: Imprès de sol·licitud signat, memòria tècnica i document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat 

sol·licitant (si no està inscrit al Registre Mercantil).  

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

Bestreta: el 80% de l’ajut econòmic en el moment de l’atorgament (màxim 60.000 €). 

Durada del projecte: des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la resolució de l’ajut. 

L’empresa ha d’assumir un mínim del 25% amb recursos propis (mínim 15.000 €). 

Més informació:                               ajut ACCIÓ                                      DOGC – Bases reguladores 
 

 
03. Ajuts màxims i tipus 

 

 Ajut econòmic: el 75% del cost subvencionable amb un màxim de 75.000 € per projecte (mínim 45.000 €). 

 Ajut en espècie: assessorament de 2 tutors, mínim 5 reunions de 2 hores cadascuna (servei valorat en 2.000 €). 
 

 
04. Conceptes Subvencionables 

 

Actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa: administració i direcció, desenvolupament de productes i serveis, gestió d’operacions i 

comercial i vendes. Les despeses de personal, contractació de serveis, inversió en material i equipaments, lloguer d’espais, patents, assistència 

a fires, etc. 

* La data dels documents justificatius ha d’estar dins del període d’execució de l’actuació subvencionable. 

No subvencionables: inversió en obra civil, terrenys i edificis, els vehicles de transport, interessos, recàrrecs, sancions, despeses financeres, 

impostos indirectes, etc. 
 

 
05. Criteris de valoració 

 

Equip Emprenedor  

Model de negoci 

Impacte de l’ajut 

Viabilitat financera 

Viabilitat tècnica 

Novetat tecnològica 

https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/Startups_tecnologiques/STARTEC-2018-v1.0_1.exe
https://www.accio.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/EMC/A_Empresa/A_ACCIO/Formularis/Startups_tecnologiques/D.STARTEC.04-Memoria-Tecnica-Solicitud_2018.docx
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/Ajuts-destinats-a-incentivar-el-creixement-en-fases-inicials-de-start-ups-tecnologiques-Startup-Capital-00001
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=828122&language=ca_ES

