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01.- Beneficiaris

Empreses espanyoles amb tecnologia pròpia.

02.- Resum

Durada màxima del projecte: 36 mesos

Inversió mínima anual en conceptes subvencionables: 30.000 €

Màxim de mercats per any: 3

Sol·licitants subjectes a reglament de mínimis  (no haver rebut més de 200 M € en subvenció en els darrers 3 anys)

Ordre de Bases: http://www.agro-alimentarias.coop/ficheros/doc/03208.pdf

Procediment Sol·licitud:  https://oficinavirtual.icex.es/OficinaVirtual/  

1) Cumplimentar una sol·licitud telemàtica

2) Enviar a l'ICEX l'imprés de sol·licitud (amb la resta de documentació) per alguna de les següents opcions:

a) Telemàticament (opció preferent), cal certificat digital homologat.

Pagament: Després de la justificació (possibilitat de bestreta del 90%)

Justificació: Màxim el 28 de febrer de 2012

03.- Ajuts màxims i tipus

Ajut: 100% Subvenció (subjecte a Reglament de Minimis)

Màxim: 65.000 € per empresa i any (màxim de 3 països objectiu per any)

Els percentatges màxims varien en funció del país objectiu:

1) General: 30% de la despesa subvencionable

04.- Conceptes Subvencionables

05.- Criteris de Valoració

- Viabilitat del projecte.

- Característiques de l'empresa sol·licitant:  Es prioritzen les Pimes

- Impacte:  D'acord amb les possibilitats de penetració en el mercat objectiu i concordança amb el Pla estratègic de l'ICEX.

- Qualitat del projecte: Es valorarà  en funció de la memòria del projecte. Es valorarà positivament que hagi estat presentat al CDTI per 

sol·licitar una Ajuda Promoció Tecnològica (APT)

Linea de Apoyo a la Difusión Internacional de la Innovación - ICEX

Suport a les actuacions de promoció exterior i internacionalització de productes, processos o serveis d'alt contingut innovador del sector 

industrial.

b) Imprès i remés a:  Servicios Centrales del ICEX. Registro, ATT/ División de Productos Industriales y Tecnología, Pº 

de la Castellana 14. 28046 Madrid

2) Països Prioritataris (1): 30% de la despesa subvencionable. Argelia, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, India, Japón, 

Marruecos, México, Rusia, Turquía, Países Cooperación del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí, 

Omán).

3) Països Àfrica Subsahariana (2): 50% de la despesa subvencionable. Angola, Zambia, Santo Tomé y Principe, Benin, Burkina 

Faso, Cabo Verde, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Liberia, 

Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República del Congo, Senegal, Sierra Leona, Togo.

- Caràcter Innovador: Es valorarà que estigui patentat a Espanya i que hagi estat elegible en algun programa d'R+D+i per part de l'administració 

pública (CDTI, MICINN, AEIs - MITYC, etc). També que estigui certificat amb la norma UNE 166001: 2006. 

Només seran elegibles les despeses, i només si son realizades directament per filials, en cas de filials:

  - Despeses de constitució i primer establiment

  - Despeses de promoció

  - Despeses de Defensa Jurídica de la marca i Homologació

  - Desglossament específic en la instància
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