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Objectiu 

 
Donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials de la seva activitat empresarial. 
Validar la proposta de model de negoci i facilitar la captació de primeres inversions per les startups d’alt potencial de creixement. 
 
Beneficiaris 

 
Startups tecnològiques, empreses emergents amb tecnologia pròpia, de 3 mesos de la seva constitució i  fins a 3 anys de vida 
 
 
Requisits 

Empresa constituïda com a mínim 3 mesos abans de la data de publicació de les bases al DOGC 

Empresa de fins a 3 anys de vida en el moment de la sol·licitud 

Empresa amb tecnologia pròpia 

Serà necessari que un mínim del 50% de les participacions estiguin en mans dels emprenedors. 

Empresa petita segons la definició que inclou l’annex 1 del Reglament (UE) núm.651/2014)                                                 
Documentació 

Imprès de sol·licitud signat 

Memòria tècnica que caldrà adjuntar-la en format pdf dins de la sol·licitud a l'apartat corresponent i s’enviarà telemàticament a 
ACCIÓ en el moment de l’obtenció del codi. 

Document acreditatiu de poders per actuar com a representant legal de l’entitat sol·licitant, en cas que aquest no estigui inscrit al 
Registre Mercantil 

 
Característiques 

 
Ajut econòmic. 75% dels cost subvencionable, amb un màxim de 75.000 euros. 
Ajut en espècie. Assessorament de 2 tutor amb un mínim de 5 reunions de 2 hores amb un valor de 2.000 euros.  
 
Tipologia d’actuacions subvencionable.  
Totes les derivades de l’execució del pla d’empresa: direcció i  administració, desenvolupament de productes i  serveis, gestió 
d’operacions i comercial i vendes 
 
Tipologia de despeses 
Personal 
Contractació de serveis 
Inversió en material i  equipament 
Altres despeses  
 
Període d’execució 
Des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut 
 
Observacions 

 
El total d’actuacions objecte d’ajut hauran de tenir un cost subvencionable acceptat mínim de 60.000 euros 
El 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta sense que sigui necessària la constitució de garanties.  
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Termini  

 
Fins al 15 de novembre del 2018 
 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat

