
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Pressupost Data fi de presentació Convocatòria Oberta

Mínim per empresa: 175.000 €

01.- Beneficiaris

Empreses amb projectes d'Innovació Tecnològica. Societats mercantils espanyoles tant en àmbit estatal com internacional.

02.- Resum

Per a projectes d'Innovació Tecnològica

Intensitat del finançament: fins el 75% del pressupost finançable, podent assolir el 85% en funció de l'impacte del projecte.

Durada del projecte: fins 18 mesos

Tipus de finançament: Préstec bonificat

Pagament: Després de la certficació de la fita única i havent de presentar una auditoria de despeses prèvia.

Bestreta: fins un 25% sense garantia, o més amb presentació de garanties

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3 

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Finançables

LÍNIA DIRECTA D'INNOVACIÓ - CDTI

- Adquisició d'actius fixos nous *. 

- Costos de personal. 

- Materials i consumibles. 

- Col·laboracions externes. 

- Despeses generals. 

- Costos d'auditoria. 

Les inversions i despeses han de ser posteriors a la data de presentació del projecte. 

* Les inversions en actius fixos tangibles del projecte poden arribar al 100% del pressupost total sempre que estiguin emmarcats dins d'un projecte 

d'innovació tecnològica que suposi un salt tecnològic important per a l'empresa que realitza el projecte.

- Incorporació i adaptació activa de tecnologies que suposin una innovació en l'empresa, així com els processos d'adaptació i millora de tecnologies a 

nous mercats. 

- Aplicació del disseny industrial i enginyeria de producte i procés per a la millora tecnològica. Es tracta de projectes que no només impliquen una 

modernització tecnològica per a l'empresa sinó un salt tecnològic en el sector en què es mou l'empresa. 

- Aplicació d'un mètode de producció o subministrament nou o significativament millorat (inclosos canvis significatius quant a tècniques, equips i / o 

programes informàtics). No es consideren els canvis o millores d'importància menor, l'augment de les capacitats de producció o servei mitjançant la 

introducció de sistemes de fabricació o logística molt similars als ja utilitzats o l'abandonament d'un procés.

     PROJECTES D'INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Enllaç Ajut CDTI:

- Tipus d'interès 2% anual i període d'amortització de 3 anys, amb amortitzacions semestrals, incloent un any de carència des de la data prevista de 

finalització del projecte. 

- Tipus d'interès 2,5% anual i període d'amortització de 5 anys, amb amortitzacions semestrals, incloent un any de carència des de la data prevista de 

finalització del projecte.

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=240&MN=3

