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Pressupost: Línia R+D: 25.000.000 € Termini:

Línia Internacionalització: 23.000.000 €

Línia Captació d'Inversions: 15.000.000 €

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Resolució: 6 mesos a partir de la data de tancament de sol·licituds (24/05/2012)

Bases reguladores i Convocatòria 2011: http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5990/11265097.pdf

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

Categoria Mínim Màxim

R+D 500.000 € 10.000.000 €

Internac. 500.000 € 3.000.000 €

Capt. Inv. 750.000 € 3.000.000 €

05.- Conceptes Subvencionables

• Projectes R+D

e) Hi ha la possibilitat d’incloure una part de circulant per despeses derivades d’un projecte que requereixi el trasllat d’ubicació d’una empresa, amb un màxim d’un 15%.

b) Despeses de circulant

• Captació d'Inversions

a) Obra civil, instal·lacions, i adequació d’edificacions.

b) Maquinària de nova adquisició.

c) Instal·lacions directament vinculades amb una línia productiva

d) Actius immaterials

f) Despeses d'auditoria de l'informe de justificació

• Internacionalització

a) Actius fixos

SI, pel 100% 

del préstec

e) Altres despeses d’adquisició de material no inventariable, subministraments i altres productes similars directament derivats de l’activitat d’investigació.

Interès Amortització

c) Equipaments, instrumental i material inventariable, dedicats exclusivament i permanentment a l’activitat d'R+D. En el cas que no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al 

projecte d'R+D, únicament es consideraran finançables les despeses proporcionals corresponents al seu ús durant el termini d’execució del projecte finançat, calculades segons 

bones pràctiques de comptabilitat.

0%

Finançament

• Línia de préstecs per a projectes d’internacionalització: Podran ser objecte de finançament tant les inversions en actius fixos de qualsevol tipus (materials, immaterials i 

financers), així com les necessitats de circulant que complementin les inversions en actius fixos, si escau. En tot cas, la part de circulant no podrà superar el 30% de l’import del 

projecte d’inversió.

• Línia de préstecs per a projectes de captació d’inversions: Es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió que permetin a l’empresa afrontar una nova activitat i 

donar un salt qualitatiu significatiu en la seva base competitiva o bé consolidar-se mitjançant la transformació i/o modernització de la seva estructura productiva. També 

s’inclouran projectes de nova implantació d’empreses no presents a Catalunya.

Imports del préstec

d) Edificis i terrenys; en el cas dels edificis, únicament es consideraran finançables les despeses d’amortització corresponents a la duració del projecte d’investigació calculats 

sobre la base de bones pràctiques comptables; en quant als terrenys, seran finançables les despeses de transferència comercial o les despeses de capital en que s’hagi incorregut 

realment.

Comissions

100% en el moment 

de la formalització
0%

≤ 75%

pressupost acceptat

Condicions del préstec vehiculat a través de l'Institut Català de Finances:

a) Despeses de personal associat directament i exclusivament al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar).

b) Col·laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental.

Desemborsament

5 anys (1 carència)

ó

7 anys (2 carència)

Aval

Línies de préstecs R+D, Internacionalització i Captació d'Inversions  -  ACC1Ó (via ICF)

Empreses i entitats privades sense ànim de lucre i amb participació empresarial als seus òrgans de govern, ambdues que estiguin establertes a Catalunya o que es vulguin 

establir a Catalunya.

És un ajut en forma de préstec en condicions millors que les de mercat per a projectes de les següents categories:

• R+D

• Internacionalització 

• Captació d'Inversions

Durada: els projectes R+D s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud (màxim 24/11/201) i hauran de finalitzar en un termini màxim de 2 anys, els 

projectes d'Internacionalització i de Captació d'Inversions podran haver començat l'1 de gener de 2011 i també amb un màxim de 2 anys a partir de la data d'inici.

23/11/2011

• Línia de préstecs per a projectes d’R+D: Projectes empresarials de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D) que es realitzin a Catalunya i que comportin 

l’obtenció de productes i processos nous o millorats tecnològicament respecte als ja existents.
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http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5990/11265097.pdf

