Aprovats de Convocatòries d'Ajuts del 2017, a 07/08/2019.
Bases - Convocatòria

Objecte

Crèdit
pressupostari

Partida pressupostària

Finalitat

Finançamen
%
t amb fons Finançamen
UE
t UE

Empresa

NIF

Ajut concedit

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

A RAYMOND TECNIACERO SAU

A08294944

60.268,19

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

ALTE TECHNOLOGIES SL

B65900334

96.126,37

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

APC EUROPE SL

B61332318

90.271,51

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

AUSA CENTER SL

B64041387

170.901,80

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

B&B TRENDS SL

B86880473

29.505,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

BRIGHTSIGHT BARCELONA SL

B67026377

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

BUNGE IBÉRICA SAU

A81473852

152.840,52

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA

A50018837

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

CLASS PLASTICS SL

B66169863

302.755,20

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

CONTINENTAL AUTOMOTIVE SPAIN SA

A58387887

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

COTY SPAIN SL

B61997714

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

COVESTRO SL

B62776794

61.239,48

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

ELIS MANOMATIC SA

A08205056

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

FICO TRIAD SA

A59949255

200.000,00

1/56

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

GIRBAU SA

A08276438

185.758,63

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

GOMÀ CAMPS SAU

A43000645

82.178,26

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

HORMIPRESA NEC SL

B17488859

103.427,42

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

HP PRINTING AND COMPUTING
SOLUTIONS SLU

B28260933

379.664,77

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

IBERIA CYBERNETICS SL

B65696999

73.098,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

IN VILASSARENCA SA

A58531682

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

INSTALLUX EXTRUSION SERVICES

B65381782

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

KATOEN NATIE IBERICA SL

B61646790

77.366,28

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

KOENIGSEGG ADVANCED
MANUFACTURING SLU

B66796533

69.060,36

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

KYMOS PHARMA SERVICES SL

B62170337

82.261,88

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

LEDS C4 SA

A59410910

169.500,84

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

LIDL SUPERMERCADOS SA

A60195278

198.450,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

LOGITERS LOGISTICA SAU

A08057895

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

MARKEM IMAJE CENTER OF
COMPETENCIES SPAIN SLU

B66925686

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

MENSHEN IBER SLU

B63391650

200.000,00
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EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

METALDYNE INTERNATIONAL SPAIN SL

B61407458

448.999,12

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

NICE COLD CORPORATION SL

B65114977

71.153,60

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

PINTURAS HEMPEL SAU

A08183881

173.464,48

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

QEV TECHNOLOGIES SL

B98585714

156.635,72

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

RENOLIT IBÉRICA SAU

A08058943

78.817,46

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

RENTALCARS (CALL CENTRE) SPAIN SL

B66978891

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

RIVISA INDUSTRIAL DE CERRAMIENTOS
METÁLICOS SA

A58358037

103.603,20

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

ROCHE DIAGNOSTICS SL

B61503355

89.838,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

ROTECNA SA

A25232141

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

SCOPELY GAMES BARCELONA SL

B66960733

149.686,44

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
IBERICA SL

B08111569

66.826,95

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

SOCIEDAD CATALANA DE TALLERES
ARTESANOS LOUIS VUITTON SA

A58941477

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

SOPRA STERIA ESPAÑA SA

A79329108

137.307,91

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

SPF DIANA ESPAÑA SLU

B25493248

51.193,32

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

TELEPERFORMANCE ESPAÑA SAU

A78915394

200.000,00
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EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

TERESA CARLES MANUFACTURING SLU

B25675786

50.755,20

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

TRELLEBORG AUTOMOTIVE SPAIN SAU

A08875957

82.900,09

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

URSA IBERICA AISLANTES SA

A28042679

200.000,00

EMC/1900/2017 Ajuts a inversions empresarials d'alt impacte.
EMC/2169/2017

7.300.000,00

D/7025/7700001/662

Ajuts a projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en
procés d'establir-s'hi, amb projectes d'inversió d'actius fixes i/o projectes de creació
d'ocupació, així com amb projectes de R+D.

No

-

XAL ILUMINACIÓN SL

B86407954

54.144,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

ACCELERATED GROWTH SL

B64130453

20.000,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

ASOCIACIÓN SEEDROCKET ANGELS

G65046872

20.000,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

ASSOCIACIO PROJECTE RÉSEAU
ENTREPRENDRE CATALUNYA

G65794919

20.000,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

BARCELONA VENTURES SL

B65979361

19.200,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

CONECTOR STARTUP ACCELERATOR SL

B66132788

20.000,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ
MARESME

G62034111

17.139,45

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

REIMAGINE DRONE SL

B66882655

19.200,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

120.000,00

D/7025/7700001/574

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida. Projectes presentats per entitats privades.

No

-

UP CATALONIA SL

B66808809

20.000,00

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

No

-

ACTIVIDADES INTEGRADAS SA

A59313239

4.000,46

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

No

-

AJUNTAMENT DE MANRESA

P0811200E

19.977,22

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

No

-

AJUNTAMENT DE TARRAGONA
(TARRAGONA IMPULSA)

P4315000B

2.379,57

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

No

-

AJUNTAMENT DE TERRASSA

P0827900B

41.999,94

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

No

-

AJUNTAMENT DE TORTOSA

P4315700G

798,51

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
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EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/2446/2017 - Ajuts destinats a incentivar l'impuls de programes
EMC/2548/2017 d'acceleració al territori i de les acceleradores privades

380.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.
Ajut per impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu afavorir el
creixement d’empreses amb projectes innovadors i/o startups, en ambdós casos de
fins a 5 anys de vida.

No

-

AJUNTAMENT DEL VENDRELL

P4316500J

1.189,86

No

-

CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ INDÚSTRIA
I NAVEGACIÓ DE TORTOSA

Q4373003E

798,51

No

-

CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP

P9300003B

594,99

No

-

CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS

P9300006E

594,88

No

-

CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT

P9300009I

594,95

No

-

CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS

P9300002D

594,94

No

-

CREACCIÓ AGÈNCIA D'EMPRENEDORIA
INNOVACIÓ I CONEIXEMENT SL

B65150484

22.022,78

No

-

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

P4300000I

39.604,48

No

-

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

P4300000I

27.721,92

No

-

FUNDACIÓ BOSCH I GIMPERA

G08906653

13.208,68

No

-

FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI

G43581321

798,50

No

-

FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI

G43581321

594,95

No

-

FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE
BARCELONA

G61482832

28.736,91

No

-

GLOBALLEIDA

Q2500449J

42.000,00

No

-

P9316304F

2.379,67

No

-

Q9350012B

2.974,65

No

-

PROMOCIÓ ECONÒMICA DE SABADELL SL

B63394043

37.999,54

No

-

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
SA

A43423649

2.379,62

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

B BIOSCA SL

B25250598

4.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

BODEGUES SUMARROCA SL

B08807158

3.648,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

BROQUETAS SL

B08653875

4.000,00

INSTITUT MUNICIPAL DE
DESENVOLUPAMENT LOCAL
VALLSGENERA
ORGANISME AUTÒNOM DE
DESENVOLUPAMENT DE LA CONCA DE
BARBERÀ
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EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

CAMPOS ESTELA DE RESTAURACIÓN SL

B58519406

3.840,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

CELLERS DOMENYS I SECCIÓ DE CRÈDIT
SCCL

F43012384

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

CIRCA SA

A08430530

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

ESPELT VITICULTORS SL

B17549106

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

GRUPAL ART SL

B62438270

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

JUVE AND CAMPS SAU

A08186025

3.648,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

OLIVE RUEDA SL

B59561977

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

ROURA ANGLADA SA

A08262024

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

TEB VERD SCCL

F63880678

3.120,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

VALLES MOTOR II SL

B59336628

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

VINTACAP SL

B65291841

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Ecoinnovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant el
seu accés a la contractació de serveis d'ecoinvació a proveïdors acreditats.

No

-

VITAE NATURAL NUTRITION SL

B60932126

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

ALBERT VITALLER ARQUITECTURA SLP

B64687882

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

BATEC MOBILITY SL

B63622740

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

COMPONENTES EUROPEOS MOTO AUTO
SL

B60612397

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

ESCOGE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO
SL

B66602749

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

FABRICACION COMPONENTES
MOTOCICLETAS SA

A08999815

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

FERRIMAX SA

A08449399

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

JCM TECHNOLOGIES SA

A08827974

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

MAGIC BOX INT TOYS SL

B61139549

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

MANUSA GEST SL

B62456389

4.000,00
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EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

MATAS RAMIS SA

A08181968

3.380,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

NOVA MEVIR SL

B65370801

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

PANTALLAS J DOS SL

B61015426

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

PLANNING SISPLAMO SL

B60530342

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

SEIDOR SA

A08854929

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

SEMBRA NATURA SL

B66827023

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

SISTEMES D'ORGANITZACIÓ SA

A08588170

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

SOLDATAL SL

B17732595

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

SOLUCIONES MECANICAS INTEGRALES
2000 SL

B64571375

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA SL

B25554940

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

TORRONS I MEL ALEMANY SL

B25261496

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

TRISKEL TELECOM SLU

B61631594

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

UNLIMITED ENGINEERING SL

B66811191

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 d'Innovació.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

No

-

UP 3 PUERTAS AUTOMATICAS SL

B65701526

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

AIM SOLO SL

B66004706

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ALTERNATIVE ENERGY INNOVATIONS SL

B66389362

3.200,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ARTESANÍA INDUSTRIAL SL

B17010885

4.542,20

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ASSOCIACIO PER LA VIDA INDEPENDENT

G64570617

5.024,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

AUSSIE UE SL

B63465223

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

BARCELONA SMART TECHNOLOGIES SL

B66849514

5.760,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

BDF NATURAL INGREDIENTS SL

B17581893

6.000,00
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EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

CÀMARA ARROSSERA DEL MONTSIÀ I
SECCIÓ DE CRÈDIT SCCL

F43010933

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

CERAMICA ELIAS SA

A08426736

5.800,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

CHEMIPOL SA

A08631020

4.800,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

CHIEMIVALL SL

B60892247

5.816,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

DAC ENVIRO SL

B43340181

5.996,80

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

DISTILLER SA

A08359960

5.051,94

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

EFFITRONIX SYSTEMS SL

B60454071

2.440,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ENGINYERIA DE L'EDIFICACIÓ I PROJECT
MANAGEMENT SLP

B65580318

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ENGINYERIA EMSER SL

B62724372

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ESTABLECIMIENTOS OR64 SL

B43498310

4.640,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

FAMADENT SL

B59911289

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

FAPP SISTEMAS DE ASPIRACIÓN SL

B66212267

5.760,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

FIGUERES DE SERVEIS SA

A17102740

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

GESAME FOOD MACHINERY SL

B64651763

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

GUITARRES CAMPS SL

B17230467

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

IKIWI PERSONAL AUXILIAR SL

B66586041

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INDUSTRIAL QUÍMICA LASEM SA

A08363681

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA SA

A08219511

5.760,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INDUSTRIAS PLÁSTICAS TRIANA SA

A08393514

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INGEDETEC LINE SYSTEMS I SL

B63816144

5.904,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INTEGRACIONES DIGITALES GOLD SL

B63343156

6.000,00
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EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

INTERNITCO COMERÇ SL

B63148035

5.849,80

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

IPLUSD INNOVA SA

A65258196

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

JOSE MARIA SANS AMILL SA

A43035013

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

MANTENIMENTS TÉRMENS SL

B25476433

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

MARTIN SANAHUJA SLU

B17314816

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

MECANIQUES SEGALES SL

B08370926

5.720,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

MOTEC CONTROL SL

B25721564

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

ON LASER SYSTEMS & APPLICATIONS SL

B64251879

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

PANIFICADORA SOLBLAT SL

B66411869

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

PARRAMON EXPORTAP SL

B17471079

4.720,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

PICVISA MACHINE VISION SYSTEMS SL

B62986815

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

R S AGROTECNICA DEL SEGRIA SL

B25521238

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SEDAL SL

B61834842

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SENSEFIELDS SL

B65555781

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SENSOTRAN SL

B59163238

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SEPAI BEAUTICEUTICAL DIVISION SL

B64878689

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SK KAYAK ESCOLA DE PIRAGÜISME SL

B55225569

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN
FREPAT SL

B63837686

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TAPONES Y ESPECIALIDADES DEL
CORCHO SA

A17004805

3.400,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TECALUM SL

B08779092

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TECH ROCK SL

B61864401

5.984,00
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EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TECNOLOGIAS APLICADAS A LA
INFORMACION SL

B61316618

6.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TELNET SISTEMAS 2008 SL

B43949023

5.980,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

TREFINOS SL

B60700614

4.000,00

EMC/1288/2017 - Programa de Cupons a la Innovació. Línia Cupons
EMC/1407/2017 Tecnològics.

450.000,00

D/7025/7700001/574

Ajuts destinats a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant el seu
accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

No

-

WORLDSENSING SL

B64902208

6.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ADAN MEDICAL INNOVATION SL

B66372772

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

AGROTECNOLOGIAS NATURALES SL

B60574290

2.400,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ALBA BASTE SL

B64810807

1.008,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ALBA BASTE SL

B64810807

2.772,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ALBA SERVICIOS CONSULTORIA SL

B65740045

2.520,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ALBA SERVICIOS CONSULTORIA SL

B65740045

1.440,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ALFIBA DETERGENTS SL

B58651423

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ANTONIO MASCARO SL

B61803433

1.992,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ARAGONES NOGUERA SLU

B08534349

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ARENISCAS MONISTROL SL

B62784020

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ARS GRATIA SL

B25821653

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ART FURNIET SL

B60835626

3.511,87

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ART SER SL

B59950147

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

ARXE SPACE BCN SL

B66876541

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

AUFORM SL

B64750987

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

AUTOMATISMOS CONTROL Y
PROGRAMACION SLU

B58197880

4.000,00

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

BAMBO BLAU SL

B61215414

4.000,00

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
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D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017
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EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.

No

-

BANUS VILAPRINYO AGRARIA SL

B63338040

2.916,62

No

-

BARTI&BOSCH SL

B66082074

4.000,00

No

-

BCN IMPORT SL

B59871004

4.000,00

No

-

BIO SENSING SOLUTION SL

B66508912

4.000,00

No

-

BIOACER SL

B64353469

4.000,00

No

-

BLUEPHAGE SL

B66887977

4.000,00

No

-

BOLIBAR BRONZES SL

B63242085

4.000,00

No

-

BONET ESPECIALITATS HIDROQUÍMIQUES
SL

B58998030

4.000,00

No

-

BOTONES DISGOSA SL

B60414729

4.000,00

No

-

BOUQUET D'ALELLA SL

B65093833

3.511,87

No

-

BROWN ADVANCE SA

A08132771

3.333,44

No

-

BV MEDICAL TECHNOLOGIES SL

B65316341

2.560,00

No

-

CAMPS COMERCIAL JCO SL

B61707535

4.000,00

No

-

CASA AMELLA BIO FOOD SL

B65127235

4.000,00

No

-

CENTRE DE NATURA CAL TARRAGO SLU

B55614788

4.000,00

No

-

CENTRO TECNICO EUROPEO DE
ENSEÑANZAS PROFESIONALES SL

B58808445

4.000,00

No

-

COMOF SOLUTIONS SL

B65748766

4.000,00

No

-

COMPAÑÍA DE DETERGENTES
INSTITUCIONALES DEL VALLES

B60501517

4.000,00

No

-

CONSERVES VEGETALS SUN AND FRUITS
SL

B63098503

4.000,00

No

-

CRISTALERIA MASCARELL SL

B08586844

1.600,00

No

-

CRISTINA MONTAÑA TORRENTO

77304856Q

4.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
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No

-

CSV EXPERTS SL

B65508137

2.000,00

No

-

CTAIMA OUTSOURCING & CONSULTING
SL

B43715812

2.000,00

No

-

CUNOVESA SL

B64787542

3.000,00

No

-

DATA CONTROL PC SL

B61423836

4.000,00

No

-

DAVID ROVIRA PRAT

47847715X

4.000,00

No

-

DEVELOP AUDIO SL

B66830068

4.000,00

No

-

DICOEL SL

B08808834

2.000,00

No

-

DIMANLAB SL

B61091245

4.000,00

No

-

DOLOMIAS JUNCOSA SL

B43041029

2.080,00

No

-

DRACMA 3D SL

B64113509

3.976,00

No

-

ECO CASTELLS SL

B43944651

4.000,00

No

-

ECO FRED RUBI SL

B61022166

4.000,00

No

-

ECOLUX COMERCIAL DEL VALLÈS SL

B64784044

3.996,00

No

-

EDICIONES GRAFICAS REY SL

B59062091

4.000,00

No

-

EDICIONES WIKINGO EMPRESA
EDITORIAL SA

A08522575

4.000,00

No

-

EDL CREATIVE WATER SL

B67028498

3.936,80

No

-

EMBUTIDOS PEDRAGOSA SA

A08789943

4.000,00

No

-

EMIKON ELECTRONICA SL

B61395745

4.000,00

No

-

EMPIRIC SL

B66524026

4.000,00

No

-

ENGINE OIL SLU

B65750895

4.000,00

No

-

EON PAPER SL AIRONFIX

B62208178

2.600,00
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No

-

ESTAMPACIONES METÁLICAS JOM SL

B61369609

4.000,00

No

-

ESTAMPADOS GISBERT SL

B08569568

4.000,00

No

-

ESTHER CASES SLU

B65515256

3.640,00

No

-

ESTUCHADOS RAMPE SL

B08720591

4.000,00

No

-

ESTUDIOS CONTEMPLATIVOS SLU

B66041195

4.000,00

No

-

ETRA BONAL SA

A08522955

3.680,00

No

-

EUROPEAN FILTER ENGINEERING SA

A65162414

2.444,00

No

-

EXCUSES A DOLL

52216940V

2.288,00

No

-

EXPOMON PRODUCCIONS I MUNTATGES
SL

B64589682

3.120,00

No

-

FABREGAT DECORACION NAVIDAD SL

B63114623

4.000,00

No

-

FAIR TECHNOLOGIES SL

B08280422

4.000,00

No

-

FARRES SOLE ECONOMISTES SLP

B61002689

4.000,00

No

-

FAT SOLUCIONES DE CORTE SL

B66947409

4.000,00

No

-

FESFOC DISSENY SL

B63747711

4.000,00

No

-

FILTEXT98

F61493722

3.016,00

No

-

FITLENE SL

B62221130

4.000,00

No

-

FONERIA ALUMINI FUNDTEC

B65721912

2.700,00

No

-

FONERIA ALUMINI FUNDTEC

B65721912

1.224,00

No

-

FOOTBALLAIM SL

B66693979

2.675,20

No

-

FORMATGERIES MONTBRU SA

A17063900

4.000,00

No

-

FRUTAS Y HORTALIZAS FLORES SL

B59163253

4.000,00
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No

-

G&P CREAR LABELS 2020 SL

B63691232

4.000,00

No

-

GALANA DESSERTS SL

B65911240

4.000,00

No

-

GELATS ANGELO SL

B17801093

4.000,00

No

-

GEMS BEAUTY SL

B66866039

4.000,00

No

-

GENEBLE SL

B55262323

4.000,00

No

-

GLOBALIMAR EUROPA SL

B17990078

4.000,00

No

-

GRÀFIC SET PUBLICITAT COMUNICACIÓ I
IMATGE SL

B60960580

3.000,00

No

-

GRAMI GROUP 2015 SL

B66564170

3.000,00

No

-

GRUPO ACACIO BCN SL

B65809683

4.000,00

No

-

GUISMUNT HAIR SL

B66189242

4.000,00

No

-

HAIRCONCEPT PROFESIONAL SLL

B65350597

2.416,00

No

-

HERBAL HISPANIA SL

B60477668

4.000,00

No

-

HIDROBEX SL

B61280129

2.000,00

No

-

HIERROS DEL MEDITERRANEO SA

A08360000

3.440,00

No

-

HIJOS DE M GIRALT SL

B65966566

4.000,00

No

-

IFIGEN 2011 SL

B65680647

4.000,00

No

-

ILUMAX AHORRO ENERGÉTICO SL

B65638124

2.666,40

No

-

INDEX CONSULTING SL

B62358650

3.920,00

No

-

INDUSTRIAS GALTES SA

A08440208

4.000,00

No

-

INDUSTRIES VALLMA SL

B58313966

4.000,00

No

-

INSTAL SUD 2007 SL

B64506231

4.000,00
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No

-

ISORAL SPORT SL

B62595897

2.400,00

No

-

ISORAL SPORT SL

B62595897

1.600,00

No

-

JJ BALLVE SPORTS SL

B64985708

600,00

No

-

JMK SA

A58337239

4.000,00

No

-

JOAQUIM TORRES DESIGN SL

B66949835

4.000,00

No

-

JOAQUIN ALBERTO SA

A08612590

1.976,00

No

-

JOAQUIN ALBERTO SA

A08612590

2.000,00

No

-

JOSEP M FIGUERAS I PAGÈS

35093012A

4.000,00

No

-

KLUG COMPRESSORS SL

B65553869

4.000,00

No

-

KOBE DREAMS 21 SL

B66546516

4.000,00

No

-

LA CUINA DE LA IAIA SL

B64789548

2.000,00

No

-

LABORATORI DINAMIC SL

B65447146

4.000,00

No

-

LABORATORIO ELECTROTÉCNICO SCCL

F08674426

4.000,00

No

-

LABORATORIOS ASDERCO SL

B66969247

1.920,00

No

-

LABORATORIOS SERRA PAMIES SA

A43015858

2.916,62

No

-

LEDS FACTORY SL

B65139131

4.000,00

No

-

LINING TIME SL

B64513971

3.380,00

No

-

LIVING DIGITAL SL

B66296757

4.000,00

No

-

LOBSTERS DAY SL

B65956724

4.000,00

No

-

LOCURA DIGITAL SL

B97151369

2.332,80

No

-

LOGISTEL ACCESORIOS DE EMPRESA SL

B64372238

1.800,00
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No

-

LUSAN FIJACIONES Y ANCLAJES SL

B61855573

4.000,00

No

-

MANATÍS AME SL

B60655123

4.000,00

No

-

MANIPULADOS ESPELT SA

A58104431

4.000,00

No

-

MANUFACTURAS FILTEX SA

A61280376

4.000,00

No

-

MANUFACTURAS SABATE SL

B60035011

2.600,00

No

-

MAP IMPRESORES GRAFMAN SL

B63768253

2.769,12

No

-

MARIN Y CARBONELL SL

B08098733

4.000,00

No

-

MASPROT EUROPA SL

B66848276

4.000,00

No

-

MATAFALUGA MANAGEMENT SL

B60490927

4.000,00

No

-

MAYBRINA SL

B60696606

4.000,00

No

-

MECÀNICA SAFOR SL

B60010808

2.000,00

No

-

METALOSONA SL

B66531732

4.000,00

No

-

METALÚRGICA DIROCA SA

A08441016

1.976,00

No

-

MIQUEL CERCÓS VAQUER

77784443F

4.000,00

No

-

MITCHELL EUROPE SL

B66265083

1.976,00

No

-

MOM MUNTATGES I MANTENIMENT SL

B66492455

1.976,00

No

-

MOMENTO SINGULAR 73 SL

B66968298

4.000,00

No

-

MOTO PASSIONE ACCESORIOS SL

B66977463

4.000,00

No

-

MUMCOR TEXTIL SL

B60942083

4.000,00

No

-

MUNTATGES FBR SL

B17460445

4.000,00

No

-

N9 COSMÈTICS SL

B62119219

3.000,00
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mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.

No

-

NEARBY SENSORS SL

B66229774

2.000,00

No

-

NETWATER TECHNOLOGY SL

B66552571

2.796,80

No

-

NOUSOL NUEVAS ENERGIAS SLU

B64483555

2.769,12

No

-

NOVA MEVIR SL

B65370801

4.000,00

No

-

OPENETICS INTERNATIONAL SL

B62730296

4.000,00

No

-

PALMES VIAPLANA SL

B43543396

4.000,00

No

-

PB 4 SMART ENGINEERING SL

B66538463

4.000,00

No

-

PEDRATOUR SL

B66498791

1.459,20

No

-

PEDRATOUR SL

B66498791

1.216,00

No

-

PESALIA ELECTRONICS SLU

B66882804

4.000,00

No

-

PINES ESPAÑOLA SA

A08274003

4.000,00

No

-

PMZ COMATRANS SA

A58622093

3.960,00

No

-

PRODUCTIVE ORGANIZATION SL

B65521585

4.000,00

No

-

QUALITAPPS EUROPE SL

B66823378

4.000,00

No

-

QUINTO PUNTO SL

B63418792

4.000,00

No

-

RAE SPAIN SL

B63523476

3.990,80

No

-

REYTRAPLAST SA

A08542789

4.000,00

No

-

RIF RAF SL

B63797393

4.000,00

No

-

SAT MAS LLUET SL

F58437450

4.000,00

No

-

SENSOTEC INSTRUMENTS SA

A60389152

3.960,00

No

-

SERCALIA SL

B66568262

4.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00
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700.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.

No

-

SERVEI GRAFIC NJR SLU

B60911286

4.000,00

No

-

SERVICIO DE CLIMATIZACIÓN SA

A08635294

4.000,00

No

-

SERVICIOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN
GENERAL Y AUDITORÍA DE BARCELONA
SL

B60593738

3.000,00

No

-

SERVICIOS Y CONSULTING IDEASBOX SL

B65384604

4.000,00

No

-

SEVEN SEAS INVEST SL

B63542146

4.000,00

No

-

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN Y
BOBINADOS ELÉCTRICOS ROS SL (SABER
SL)

B08488348

4.000,00

No

-

SLIDING WAX NATURE SL

B67070912

4.000,00

No

-

SMART ENERGY INGENIERIA EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

B65986507

2.499,60

No

-

SOFTDOIT SL

B65541948

3.920,00

No

-

SORBOS MJV SL

B66471434

4.000,00

No

-

SPAIN CROPS SL

B66575671

1.600,00

No

-

SPAIN CROPS SL

B66575671

2.000,00

No

-

SPAINDERMIC SL

B66367756

3.332,80

No

-

STATUPACK SL

B62760087

1.760,00

No

-

STELGRUP DE HIGIENE Y ALIMENTACIÓN
SL

B60079233

4.000,00

No

-

SUBMER TECHNOLOGIES SL

B66631375

4.000,00

No

-

SWEET EXPRESS SA

A59880294

3.511,87

No

-

T&C TRENDS SL

B65234726

3.564,00

No

-

TALLERS SOTERAS SL

B60103827

2.860,00

No

-

TECNICAS BIOMEDICAS PARA LA SALUD
SL

B66605965

4.000,00

No

-

TECNO INOXFRED INDUSTRIAL SL

B62728266

4.000,00
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017

700.000,00

D/7025/4700001/662
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017
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D/7025/4700001/662

EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
EMC/1955/2017
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EMC/1798/2017 Programa de Cupons a la Internacionalització.
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EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la
seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als
mercats internacionals.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

TECNOLOGIAS APLICADAS A LA
INFORMACION SL

B61316618

4.000,00

No

-

TERPENIC LAB

B55130116

4.000,00

No

-

TÈXTIL CAMPASOL SL

J64939366

4.000,00

No

-

TINDA EUROPA SLU

B64928252

4.000,00

No

-

TOURIST FORUM SL

B61057329

2.000,00

No

-

TRAKTECH CONSTRUCCIONS
MECANIQUES SL

B65464422

4.000,00

No

-

TRANSFORMADOS METALICOS DE
CATALUNYA SA

A43213180

4.000,00

No

-

TRANSPORTS CARLEV 2007 SL

B64370240

4.000,00

No

-

TURINTER SA

A08595878

3.900,00

No

-

URBAN RESILIENCE SL

B65603169

4.000,00

No

-

USMIMA SL

B66400409

4.000,00

No

-

VALLBÓ D'EN GUILLA SL

B17990375

2.880,00

No

-

VANGUARD GRAFIC SA

A58873050

4.000,00

No

-

VENETIAN LUXURY SL

B66020082

4.000,00

No

-

VILLARONGA PASAMANERÍAS SA

A08258295

4.000,00

No

-

VINS GOTIM D'OR SL

B63232300

4.000,00

No

-

VINS PRAVI SL

B58117946

2.340,00

No

-

VITBOT EUROPE SL

B66180548

4.000,00

No

-

VSI TUNEZ CONSULTING SL

B64372014

4.000,00

No

-

XIPS VE DE GUST SL

B66652249

4.000,00

No

-

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA

A08112716

15.000,00
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EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

ASICS IBERIA SLU

B60739968

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

AUTOMATITZACIÓ DE PROCESSOS I
MEDIAMBIENT SL

B60919206

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

BARNA STEEL SA

A08685471

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

COMSA CORPORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS SL

B08937724

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA SLP

B59942110

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

F INICIATIVAS I MAS D MAS I SL

B62331160

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

FINCAS FORCADELL SL

B60027182

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

GIRBAU SA

A08276438

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

IDNEO TECHNOLOGIES SAU

A08320384

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

MIGUEL TORRES SA

A08933251

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

SEIDOR SA

A08854929

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS SA

A48024723

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

SIMON SA

A08078651

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA SA

A08000234

15.000,00

EMC/2484/2017 - Ajuts en espècie a empreses per al disseny i la
EMC/2562/2017 implementació de plans de col·laboració amb start-ups.

300.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de plans de connexió a
l'ecosistema d'emprenedoria i definició d'acords de col.laboració.

No

-

SUARA SERVEIS SCCL

F17444225

15.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

A08209769

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

ASICS IBERIA SLU

B60739968

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

CODORNIU SA

A08014953

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

COMSA CORPORACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS SL

B08937724

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

DKV SEGUROS Y REASEGUROS SAE

A50004209

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

EL TERRAT DE PRODUCCIONS SLU

B64894520

20.000,00

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
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Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.
Ajuts en espècie a empreses per al disseny i
EMC/2484/2017 implementació de l'estratègia de col.aboració amb startEMC/2562/2017
ups.

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

ESTAMP SAU

A08891533

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

GOMÀ CAMPS GRUP SL

B43741180

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA
SL

B62731807

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

LABORATORIOS DIAFARM SA

A08725343

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

MONOLITIC SA

A08747206

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

SEAT SA

A28049161

20.000,00

200.000,00

7025/4700001/574/D

Ajuts en espècie a empreses per al disseny i implementació de l'estratègia de
col.aboració amb start-ups.

No

-

VOXEL MEDIA SL

B61741898

20.000,00

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.
EMC/2263/2017 Ajuts a projectes de cooperació internacional en el
EMC/2354/2017
marc de la iniciativa BSR (Baltic Sea Region).

70.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de cooperació internacional en el marc de la iniciativa BSR (Baltic
Sea Region).

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

G66001876

8.341,98

Subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat.
EMC/2263/2017 Ajuts a projectes de cooperació internacional en el
EMC/2354/2017
marc de la iniciativa BSR (Baltic Sea Region).

70.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de cooperació internacional en el marc de la iniciativa BSR (Baltic
Sea Region).

No

-

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I
EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937

5.250,62

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA
MODA

G65652232

56.208,00

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA

G64862717

19.885,16

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA
DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS
CIUDADES INTELIGENTES - DOMOTYS

G65270035

4.472,57

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

5.251,01

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ AEI INNOVI

G65041345

6.480,41

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA
INDÚSTRIA DE L'ESPORT

G65324691

33.696,39

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE
BIOTECNOLOGIA

G64195993

22.382,50

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ
DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC

G17995978

15.271,18

Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
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Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL
CATALUNYA

G66079575

8.415,78

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE
CATALUNYA

G66286105

28.686,43

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA
DE CATALUNYA

G66636945

15.236,09

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS
AVANÇATS DE CATALUNYA

G66522269

21.216,68

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES
INFANTILS DE CATALUNYA

G65373912

31.951,65

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

G66001876

26.758,62

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TECNOLOGIES
DE LA SALUT

G66305053

24.254,83

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TRANSPORT I
LOGÍSTICA DE CATALUNYA

G66759333

10.104,88

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

32.799,76

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLUSTER GOURMET DE
CATALUNYA

G55068092

14.618,18

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE
CATALUNYA

G66375296

11.097,19

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I
EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937

22.882,33

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE
DE CATALUNYA

G66225723

34.200,23

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA
FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA

G43831338

43.322,56

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

G66028978

10.357,21

22/56

Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.
Subvencions a iniciatives de reforç de la
EMC/2263/2017 - competitivitat.Ajuts per a la consolidació d'estructures
EMC/2354/2017 clúster de les entitats integrants del Programa
Catalunya Clúster.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD
AND NUTRITION CLUSTER (FN'N)

G55513006

19.202,91

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

20.624,48

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

CLÚSTER DIGITAL DE CATALUNYA

G66505751

19.814,51

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ
D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE LA
TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575

29.205,89

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

RAILGRUP

G63197842

48.239,15

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes per a la consolidació d'estructures clúster de les entitats
integrants del Programa Catalunya Clúster

No

-

SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN
PHOTONICS AND OPTICS

G65103905

25.017,63

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

3D INTERACTIVES SOLUTIONS SL

B66818972

3.646,01

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

AGRUPACIÓ DEL MOBLE INNOVADOR DE
CATALUNYA

G64894041

6.950,73

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

AGRUPACIÓ DEL MOBLE INNOVADOR DE
CATALUNYA

G64894041

37.758,54

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

AMPHOS 21 CONSULTING SL

B60626447

6.680,70

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ARCUSIN SA

A25013798

881,40

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

G64862717

3.872,17

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

G64862717

25.283,75

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA
DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS
CIUDADES INTELIGENTES - DOMOTYS

G65270035

17.082,47

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

4.991,36

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

10.122,59

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ AEI INNOVI

G65041345

5.471,85

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA
ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA
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EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ AEI INNOVI

G65041345

3.765,58

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ AEI INNOVI

G65041345

273,35

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA
INDÚSTRIA DE L'ESPORT

G65324691

15.447,47

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA
INDÚSTRIA DE L'ESPORT

G65324691

10.644,49

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ
DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC

G17995978

1.399,22

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'INNOVACIÓ
DEL SECTOR CARNI PORCÍ INNOVACC

G17995978

1.856,35

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER AUDIOVISUAL
CATALUNYA

G66079575

17.725,73

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE
CATALUNYA

G66286105

43.783,61

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE
CATALUNYA

G66286105

22.643,83

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA
DE CATALUNYA

G66636945

6.787,56

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA
DE CATALUNYA

G66636945

16.364,28

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BIOMASSA
DE CATALUNYA

G66636945

4.167,80

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS
AVANÇATS DE CATALUNYA

G66522269

4.394,02

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS
AVANÇATS DE CATALUNYA

G66522269

8.995,59

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

G66001876

27.170,92

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

G66001876

2.977,00

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TECNOLOGIES
DE LA SALUT

G66305053

7.245,80

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TECNOLOGIES
DE LA SALUT

G66305053

6.875,21

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TECNOLOGIES
DE LA SALUT

G66305053

3.547,10

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TRANSPORT I
LOGÍSTICA DE CATALUNYA

G66759333

28.935,63

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TRANSPORT I
LOGÍSTICA DE CATALUNYA

G66759333

2.225,55
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EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

2.535,86

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

5.537,07

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

19.632,15

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

8.561,48

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE
CATALUNYA

G55068092

5.461,33

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE
CATALUNYA

G55068092

12.414,09

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE
CATALUNYA

G66375296

2.652,55

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE
CATALUNYA

G66375296

11.231,10

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE
CATALUNYA

G66375296

10.335,20

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

G25405937

9.522,42

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

G25405937

3.475,77

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE
DE CATALUNYA

G66225723

5.870,77

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE
DE CATALUNYA

G66225723

343,51

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CARNICA BATALLE SA

A17023813

10.419,50

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CASA AMETLLER SL

B62591359

10.459,28

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CERLESA SL

B25245879

881,40

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

G66028978

22.089,58

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

G66028978

40.631,42

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

G66028978

32.685,59

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD
AND NUTRITION CLUSTER (FN'N)

G55513006

5.559,91

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD
AND NUTRITION CLUSTER (FN'N)

G55513006

289,10

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I
EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA DE CATALUNYA
ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I
EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA DE CATALUNYA

25/56

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

16.899,90

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

17.555,61

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

6.819,54

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

6.245,98

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CLÚSTER PARA EL AVANCE DE LA
TECNOLOGÍA DE LA MOTO

G65005605

45.083,02

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

CREATECH SOLUTIONS SL

B66879123

6.680,70

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

EMBUTIDOS CAULA SL

B17304973

11.310,56

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

FUNDACIÓ PRIVADA BCD PER A LA
PROMOCIÓ DEL DISSENY INDUSTRIAL

G08470999

7.260,18

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA
INNOVACIÓ TÈXTIL D'IGUALADA

G62317862

30.463,23

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

HYDROO PUMP INDUSTRIES SL

B55214613

6.680,71

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

INDUSTRIAL SAGARRA SL

B08744633

631,31

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

MAT INVESTMENT HOLDING SL

B60024353

6.680,70

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

R SOLER Y CIA SL

B25000613

881,40

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

SOUTHERN EUROPEAN CLUSTER IN
PHOTONICS AND OPTICS

G65103905

35.082,88

EMC/2263/2017 - Ajuts per projectes de reforç competitu empresarial
EMC/2354/2017 dutes a terme per entitats de suport a l'empresa.

780.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar projectes de reforç competitu empresarial dutes a terme per entitats de
suport a l'empresa.

No

-

TEYME TECNOLOGIA AGRICOLA SL

B25554940

881,40

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA
MODA

G65652232

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA

G64862717

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA
DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS
CIUDADES INTELIGENTES - DOMOTYS

G65270035

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

1.218,61
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EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA CLÚSTER DE LA
INDÚSTRIA DE L'ESPORT

G65324691

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE LA BELLESA DE
CATALUNYA

G66286105

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE MATERIALS
AVANÇATS DE CATALUNYA

G66522269

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE PRODUCTES
INFANTILS DE CATALUNYA

G65373912

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE SALUT MENTAL
DE CATALUNYA

G66001876

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DE TECNOLOGIES
DE LA SALUT

G66305053

2.161,40

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

1.512,59

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER GOURMET DE
CATALUNYA

G55068092

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER HÀBITAT DE
CATALUNYA

G66375296

1.661,45

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ DE FABRICANTS I
EXPORTADORS DE MAQUINÀRIA
AGRÍCOLA DE CATALUNYA

G25405937

1.424,76

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

ASSOCIACIÓ DEL CLÚSTER FOODSERVICE
DE CATALUNYA

G66225723

2.035,40

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA
FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA

G43831338

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

CLÚSTER DE LA INDÚSTRIA
D'AUTOMOCIÓ DE CATALUNYA

G66028978

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

CLÚSTER DE NUTRICIÓ I SALUT FOOD
AND NUTRITION CLUSTER (FN'N)

G55513006

1.766,36

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

CLÚSTER DIGITALCLÚSTER DIGITAL DE
CATALUNYA

G66505751

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

EDUTECH CLÚSTER ASSOCIACIÓ
D'EMPRESES PER A LA PROMOCIÓ DE LA
TECNOLOGIA EDUCATIVA

G65961575

2.200,00

EMC/2263/2017 - Ajuts a la iniciativa Strategic Training Week de les
EMC/2354/2017 entitats integrants al Programa Catalunya Clústers.

50.000,00

D/7025/7700001/574

Iniciativa Strategic Training Week de les entitats integrants al Programa Catalunya
Clústers.

No

-

RAILGRUP

G63197842

2.167,40

400.000,00

D/7025/4700001/662

No

-

AGRUPACIÓ CATALANA DEL TÈXTIL I LA
MODA

G65652232

1.190,00

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DEL GENERO DE
PUNTO

G08500886

7.160,00

No

-

ALZAMORA CARTON PACKAGING SA

A55305932

528,89

No

-

AMATE AUDIO SL

B59103481

991,66

No

-

AMEBO FOOD MACHINERY SL

B55122493

1.057,77

No

-

ANTONIO MENGIBAR SA

A58657214

1.190,00

No

-

APLICACIONS DE CATALISI SL

B43877281

958,61

No

-

APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS SL

B61238168

1.123,88

No

-

APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS SL

B61238168

991,66

No

-

ASEIN INGENIEROS SL

B65159832

694,17

No

-

ASEIN INGENIEROS SL

B65159832

528,89

No

-

ASEIN INGENIEROS SL

B65159832

991,66

No

-

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA

G64862717

991,66
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

ASOCIACIÓN CATALANA PARA LA
INNOVACIÓN Y LA
INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR
DEL AGUA

G64862717

5.917,22

No

-

ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE
MATERIAL ELÉCTRICO

G58090374

3.160,28

No

-

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
MATERIAL ELECTRICO DE BARCELONA

G58090374

1.123,88

No

-

ASOCIACION DE FABRICANTES DE
MATERIAL ELECTRICO DE BARCELONA

G58090374

991,66

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL CURTIDO

G58619065

1.454,44

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA
DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS
CIUDADES INTELIGENTES - DOMOTYS

G65270035

9.804,39

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL
IMPULSO Y LA INNOVACIÓN EN LA
DOMÓTICA LA INMÓTICA Y LAS
CIUDADES INTELIGENTES - DOMOTYS

G65270035

826,39

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE ELECTRÓNICA
INFORMÀTICA Y TELECOMUNICACIONES

G08287963

7.688,85

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS DE ELECTRÓNICA
INFORMÀTICA Y TELECOMUNICACIONES

G08287963

3.590,00

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

10.733,28

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

958,61

No

-

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN Y LA
INNOVACIÓN DE LAS EMPRESAS SOLARES

G65083834

9.110,27
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE
EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, LAS
TELECOMUNICACIONES Y LOS
CONTENIDOS DIGITALES

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE
MOTLLES I MATRIUS

G08725384

1.090,83

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE
MOTLLES I MATRIUS

G08725384

991,66

No

-

ASSOCIACIÓ CATALANA D'EMPRESES DE
MOTLLES I MATRIUS

G08725384

1.156,94

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

1.190,00

No

-

ASSOCIACIÓ CLÚSTER DEL PACKAGING

G65920035

3.956,94

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

9.110,27

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

12.320,00

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

1.057,77

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

991,66

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

12.320,00

No

-

ASSOCIACIÓ MULTISECTORIAL
D'EMPRESES

G08280950

3.457,77

G86106630

1.190,00
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

AUDITGMP PHARMA SL

B64199425

1.090,83

No

-

BERALMAR TECNOLOGIC SA

A62582655

991,66

No

-

BETAND HIDES SL

B62185327

1.123,88

No

-

CARLOS ARBOLES SA

A08866055

1.057,78

No

-

CARPYEN SL

B08303141

991,66

No

-

CATA ELECTRODOMESTICOS SL

B62734983

694,17

No

-

CELO SA

A08203697

826,39

No

-

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA
FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA

G43831338

1.190,00

No

-

CENTRE DE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA DE LA
FUSTA I EL MOBLE DE CATALUNYA

G43831338

991,66

No

-

CENTRE DIFUSIÓ TECNOLÒGICA FUSTA I
MOBLE DE CATALUNYA FUNDACIÓ
PRIVADA

G43831338

7.080,66

No

-

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS
EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE
SABADELL I COMARCA

G08478695

760,28

No

-

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS
EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE
SABADELL I COMARCA

G08478695

1.123,88
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS
EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE
SABADELL I COMARCA

G08478695

4.783,32

No

-

CENTRE METAL·LÚRGIC ASSOCIACIÓ DELS
EMPRESARIS METAL·LÚRGICS DE
SABADELL I COMARCA

G08478695

9.741,62

No

-

CENTRO DE ESTUDIOS Y
ASESORAMIENTO METALÚRGICO

G08408817

8.958,30

No

-

CENTRO DE ESTUDIOS Y
ASESORAMIENTO METALÚRGICO

G08408817

9.440,88

No

-

CENTRO ESPAÑOL DE PLÁSTICOS

V08504342

991,66

No

-

CIM EDICIONS SL

B63196745

694,17

No

-

CIRCUTOR SA

A08513178

991,66

No

-

CLÚSTER D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE
CATALUNYA

G64935851

958,61

No

-

CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA

G65419749

3.590,00

No

-

CLÚSTER D'IL·LUMINACIÓ DE CATALUNYA

G65419749

3.391,66

No

-

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL
COMARCAL DE TERRASSA

G58195686

5.047,76

No

-

CONFEDERACIÓ EMPRESARIAL
COMARCAL DE TERRASSA

G58195686

4.981,66
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

CONFEDERACIÓN DE LA INDUSTRIA
TEXTIL

G65454134

12.581,08

No

-

CONSTRUCCIONES ESPAÑOLAS DE
HERRAMIENTAS INDUSTRIALES SA

A08444986

826,39

No

-

COUTEX EQUIPOS Y PROYECTOS SA

A64569064

958,61

No

-

CUCHILLAS Y DERVIADOS DE ACEROS
ESPECIALES SA

A08057283

991,66

No

-

DINAMICLAB SERVEIS EIVISSA SL

B66534868

991,66

No

-

ECO SISTEMS WATERMAKERS SL

B63096275

958,61

No

-

ECOMM360 SL

B65750648

1.057,78

No

-

EFICIENCIA Y TECNOLOGIA SA

A63511224

1.156,94

No

-

ENCOFRADOS J ALSINA SA

A08332363

958,61

No

-

ESTUDIS ELECTRO MECANICS SL

B60316338

1.156,94

No

-

FALCON RADIO AND ACCESSORIES
SUPPLY SL

B60565314

1.190,00

No

-

FITLENE SL

B62221130

1.057,78
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

12.124,94

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

1.190,00

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

1.057,77

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

3.590,00

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

958,61

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

1.057,78

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

5.047,76

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

6.776,68

No

-

FOMENT DEL TREBALL NACIONAL

G08486607

3.328,89

No

-

FRECAN SL

B66516386

760,28

No

-

FUNK ON LINE SL

B95762688

1.190,00

No

-

GENERAL DE MEDICION SL

B59202754

991,66
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

GENERAL DE PILAS SL

B08813867

1.190,00

No

-

GESAME FOOD MACHINERY SL

B64651763

1.057,77

No

-

GREMI DE LA INDUSTRIA I COMUNICACIÓ
GRÀFICA DE CATALUNYA

G08487878

826,39

No

-

GREMI D'INDÚSTRIES GRÀFIQUES DE
CATALUNYA

G08487878

1.190,00

No

-

HELION TOOLS SL

B62701818

528,89

No

-

HIDROGLOBAL TECNOLOGIA DEL AGUA
SA

A63050991

958,61

No

-

ICOMATEX SA

A58293473

958,61

No

-

ICOMATEX SA

A58293473

1.057,78

No

-

ILUMIA LIGHTING COMPANY SL

B55162200

1.190,00

No

-

ILUMIA LIGHTING COMPANY SL

B55162200

1.057,77

No

-

ILUMINACION DELTA LIGHT ESPAÑA SA

A63680722

1.190,00

No

-

IMEX EU TRADING SL

B63445126

760,28
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

IMP EXP ELECTRONICS SL

B65174013

1.190,00

No

-

INDUSTRIAL DISFLEX IBERICA SL

B58329160

826,39

No

-

INDUSTRIAL SAGARRA SL

B08744633

1.190,00

No

-

INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER SA

A08290827

1.123,88

No

-

INDUSTRIAS ORIOL 1942 SL

B66324880

826,39

No

-

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES SA

A08035149

958,61

No

-

INDUSTRIAS VALLS1 SA

A59060491

1.190,00

No

-

INGENIERIA DE ENVASADO VERTICAL SL

B63103949

1.190,00

No

-

INGESA INGENIERIA Y EQUIPOS SL

B58552019

958,61

No

-

INTERMEDIC ARFRAN SA

A43533090

694,17

No

-

INYPSA INFORMES Y PROYECTOS SA

A28249977

958,61

No

-

KOMUNICA POWER ACCESORIES SL

B66667528

1.190,00
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

LABORATORI DINAMIC SL

B65447146

991,66

No

-

LAMP SA

A08478042

991,66

No

-

LEDS - C4 SA

A59410910

1.190,00

No

-

LUMIPLUS SL

B17645177

1.190,00

No

-

MAIN GLOBAL SL

B65658221

991,66

No

-

MAQUINARIA INDUSTRIAL DARA SL

B61293577

1.156,94

No

-

MARINA TEXTIL SL

B60864337

1.156,94

No

-

MAT INVESTMENT HOLDING SL

B60024353

958,61

No

-

MAT INVESTMENT HOLDING SL

B60024353

528,89

No

-

MDC SA

A08984296

1.190,00

No

-

MECANICA EGARENSE SA

A08204851

958,61

No

-

MECANIQUES PUJOLAS SL

B17517277

1.057,77

37/56

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

MENSHEN IBER SL

B63391650

760,28

No

-

MESPACK SL

B60718749

1.156,94

No

-

METALURGICA ZAES SL

B62003207

1.057,78

No

-

MINOR HOISTS SL

A66279365

760,28

No

-

MIQUEL SITJÀ DOMÈNECH

77284240P

991,66

No

-

MOREDA-RIVIERE TREFILERIAS SA

A59525113

991,66

No

-

MS METALSYSTEM SL

B17492331

1.057,77

No

-

NEXIA ILUMINACION SL

B63253223

991,66

No

-

NOUS PROJECTES RAM AIGUA SL

B64821705

991,66

No

-

OCA INTERNATIONAL INSPECTION
CONTROL SOCIETY SA

A65223877

1.123,88

No

-

PERFORMANCE IN LIGHTING ESPAÑA SA

A58991795

1.190,00

No

-

PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE
CATALUNYA

G61512257

958,61
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
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400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE
CATALUNYA

G61512257

1.190,00

No

-

PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE
CATALUNYA

G61512257

1.057,77

No

-

PIMEC PETITA I MITJANA EMPRESA DE
CATALUNYA

G61512257

6.931,95

No

-

PLAY SA

A08209538

1.123,88

No

-

POSIMAT SA

A58174566

1.190,00

No

-

POSIMAT SA

A58174566

1.123,88

No

-

PROCESOS TECNICOS
MEDIOAMBIENTALES SL

B65102667

958,61

No

-

RAVIAL SA

A08072894

694,17

No

-

REISOPACK SL

B60143906

958,61

No

-

RM ELECTRONICS COMPONENTS SL

B61829602

1.190,00

No

-

ROSER CONSTRUCCIONES METALICAS SA

A17028721

1.190,00

No

-

RUBI INDUSTRIA DE CREMALLERAS SL

B66632886

694,17
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

SALICRU SA

A08435356

991,66

No

-

SCONSULTORS VALLES EXPORTACIO SL

B66134743

1.123,88

No

-

SEÑALIZACIÓN Y SUMINISTROS 1981 SL

B66659772

1.190,00

No

-

SEÑALIZACIONES Y SUMINISTROS 1981 SL

B66659772

826,39

No

-

SERVICIO INDUSTRIAL DE ELECTRONICA
SA

A08604159

1.090,83

No

-

SIBELUX CONSULTING SL

B66841131

1.123,88

No

-

SMASH 2005 SL

B63799092

1.190,00

No

-

SOLGA DIAMANT SA

B08297913

1.057,78

No

-

SOLGA DIAMANT SL

B08297913

826,39

No

-

SOLGA DIAMANT SL

B08297913

694,17

No

-

SOLGA SA

B08500977

1.057,78

No

-

SOLTEC D'ENGINYERIA I PROJECTES SL

B62399654

826,39

40/56

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
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400.000,00
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
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Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

STATUPACK SL

B62760087

528,89

No

-

SUMINISTROS Y GESTIONES
MEDIOAMBIENTALES SL

B17809278

958,61

No

-

SUÑER SA

A08006694

958,61

No

-

SYNCHROPACK SA

A58707373

1.190,00

No

-

TALAMAN SL

B58006925

826,39

No

-

TAVIL IND SA

A17223116

1.190,00

No

-

TAVIL IND SA

A17223116

1.190,00

No

-

TAVIL IND SA

A17223116

1.156,94

No

-

TÉCNICAS MECÁNICAS ILERDENSES SL

B25451469

1.190,00

No

-

TECVAL SL

B08818593

1.123,88

No

-

TMP LOGISTICS SL

B60948114

1.090,83

No

-

TMP LOGISTICS SL

B60948114

1.123,88
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

TRANSFORMADOS TERMOPLASTICOS SL

B60795648

1.090,83

No

-

TUCAI SA

39881070J

760,28

No

-

TUNGALOY IBERICA SL

B65084881

528,89

No

-

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

B62204011

760,28

No

-

UNEX APARELLAJE ELECTRICO SL

B62204011

1.123,88

No

-

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE
TERRASSA

G58909979

3.590,00

No

-

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE
TERRASSA

G58909979

3.226,39

No

-

UNIÓ EMPRESARIAL METAL·LÚRGICA DE
TERRASSA

G58909979

528,89

No

-

UNIO PATRONAL METAL·LURGICA

G08484032

3.358,61

No

-

UNIO PATRONAL METAL·LURGICA

G08484032

3.857,78

No

-

UNIO PATRONAL METAL·LURGICA

G08484032

694,17

No

-

UNION DESARROLLOS ELECTRONICOS SA

A65029852

1.057,77
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EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

VENTILACION INDUSTRIAL IND SL

B55097943

991,66

No

-

VIBROFLOORS SPAIN SL

B55098479

1.057,77

No

-

VIDMAR RM 2000 SL

B61583019

1.090,83

No

-

VIDMAR RM 2000 SL

B61583019

528,89

No

-

VISENSMAR SBD SL

B65775413

1.123,88

No

-

VISENSMAR SBD SL

B65775413

1.090,83

No

-

VOLPAK SA

A80280407

1.190,00

No

-

VOLPAK SA

A80280407

1.190,00

No

-

VOLPAK SA

A80280407

1.156,94

No

-

VYC INDUSTRIAL SA

A08147357

826,39

No

-

WINDISCH SA

A08202319

991,66

No

-

WORLD DRIVER SA

A62589130

1.190,00

43/56

EMC/1474/2017 Ajuts al Programa de Missions internacionals.
EMC/1579/2017

400.000,00

D/7025/4700001/662

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

Impulsar l'organització i coordinació de missions col·lectives per al contacte de
potencials clients i prospecció de nous mercats, així com la visita a Catalunya de grups
potencials compradors, operadors i prescriptors econòmics estrangers.

No

-

XUCLA - MECANIQUES FLUVIA SA

A17238486

1.057,77

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA

A08112716

123.360,46

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS SL

B62879721

125.000,00

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

AELIX THERAPEUTICS SL

B66655598

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALBEDO TELECOM SL

B65230922

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALITER GRUP RENOVABLES SL

B65286882

85.846,81

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALMA IT SYSTEMS SL

B63893200

87.536,79

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALSTOM TRANSPORTE SAU

A46598363

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALTRAN INNOVACIÓN SLU

B80428972

112.051,24

44/56

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ALTRAN INNOVACIÓN SLU

B80428972

87.791,38

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ANACONDA BIOMED SL

B66513474

79.447,46

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

APC EUROPE SL

B61332318

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BCN PEPTIDES SA

A63655922

99.104,23

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BENITO ARNO E HIJOS SAU

A25006834

78.487,60

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BETAQUIMICA SA

A58541467

100.857,73

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BETARA SL

B60777760

64.331,67

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BETTER CARE SL

B65294431

82.668,48

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

BICOSOME SL

B65742454

54.118,26

45/56

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

CETIR CENTRE MEDIC SL

B58080219

97.596,87

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

COMPANYIA GENERAL D'AIGÜES DE
CATALUNYA SA

A60401585

33.949,30

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

COMSA SA

A08031098

87.631,74

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

CONSTRUCCIONES METALÚRGICAS
ESPECIALES SA

A08408668

92.026,95

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

CPI INTEGRATED SERVICES SAU

A65296923

72.772,69

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ECOPOL TECH SL

B43811454

83.884,09

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ECOPOL TECH SL

B43811454

73.157,59

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ELECNOR SA

A48027056

158.935,06

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

EMBOTITS SALGOT SA

A08838369

149.090,32
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Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

EMDEP 2 SL

B43427202

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

EMZER TECHNOLOGICAL SOLUTIONS SL

B66561044

83.275,83

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

EODYNE SYSTEM SL

B66401423

70.212,77

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ESPORT 3 SERVEIS ALTERNATIUS SL

B62068713

78.853,25

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

EXQUISITARIUM SL

B25575036

83.382,79

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

FERROVIAL SERVICIOS SA

A80241789

50.377,51

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

FRANCISCO ALBERO SAU

A08859407

68.030,86

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

FRANCISCO ALBERO SAU

A08859407

93.058,16

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

GALENICUM HEALTH SL

B63078075

125.000,00
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Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

GRUPO INCLUDE 3 SL

B66463910

68.054,93

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

IDP DISCOVERY PHARMA SL

B66461948

84.509,18

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

INDUCT SEA SL

B65901720

60.175,16

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

INDULLEIDA SA

A25021494

64.057,63

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA SA

A08219511

105.519,50

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

INDUSTRIAS PUIGJANER SA

A08297491

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

INFAIMON SL

B60472743

104.974,59

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

IPROTEOS SL

B65581837

97.919,22

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

IUL SA

A58390600

88.658,99
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Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN SLU

B82055377

87.256,07

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

LIFE VASCULAR DEVICES BIOTECH SL

B65405169

78.193,42

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

LIPOTEC SAU

A58457102

107.005,73

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MANUFACTURAS BORA BORA DE
CONFECCION SA

A58171265

25.026,27

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MARTIDERM SL

B58659426

68.579,37

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MIND THE GAP TALENT SL

B66606542

48.546,23

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MJN NEUROSERVEIS SL

B55209241

120.652,09

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MYABCKIT SL

B66511205

73.352,19

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

MYOGEM HEALTH COMPANY SL

B66395849

71.118,54
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Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ORYZON GENOMICS SA

A62291919

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

PREPARADOS ADITIVOS Y MATERIAS
PRIMAS SA

A62486659

101.267,07

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

PRESSPART MANUFACTURING SA

A08909806

60.727,97

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

PROMOCIONES VETERINARIAS SA

A08864134

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

SEMILLAS FITO SAU

A08469215

125.000,00

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

SMARTMONKEY SCALABLE COMPUTING
SL

B66584087

79.182,23

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

SORIGUÉ SAU

A25007832

141.064,94

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

USE IT SOFTWARE SL

B25755232

63.573,17

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

VILYNX SPAIN SLU

B65673261

125.000,00
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Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

5.400.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes locals, individuals i col·laboratius.

Sí

50%

ZOBELE ESPAÑA SA

A59821249

69.169,40

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/2755/2017 - realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/2818/2017 desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes unilaterals.

Sí

50%

COMSA SA

A08031098

115.229,82

Línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental, emmarcats en la
RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya
2014-2020.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes unilaterals.

Sí

50%

EMBUTIDOS CAULA SL

B17304973

84.348,40

Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1504/2017 emmarcades en el Programa marc de recerca i
EMC/1615/2017
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i
unilaterals d'ACCIÓ. Programa bilateral CatalunyaAlemanya.

200.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental de component internacional.

No

-

CT INGENIEROS DE CATALUNYA
AERONAUTICOS AUTOMOCION E
INDUSTRIALES SL

B82365784

141.524,41

Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1504/2017 emmarcades en el Programa marc de recerca i
EMC/1615/2017
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i
unilaterals d'ACCIÓ. Programa bilateral CatalunyaAlemanya.

200.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental de component internacional.

No

-

GINDUMAC SL

B66850140

89.097,10

Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1504/2017 emmarcades en el Programa marc de recerca i
EMC/1615/2017
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe, i en els programes bilaterals i
unilaterals d'ACCIÓ. Programa bilateral CatalunyaAlemanya.

200.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental de component internacional.

No

-

MONOCROM SL

B60355948

88.279,44

EMC/2755/2017
EMC/2818/2017
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Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.
Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.
Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.
Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.
Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.
Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
realització d'activitats de recerca industrial i
desenvolupament experimental de component
EMC/1504/2017 internacional (Nuclis internacionals d'ACCIÓ),
EMC/1615/2017
emmarcades en el Programa marc de recerca i
innovació de la Unió Europea Horizon 2020, mitjançant
els instruments ERA-Net MANUNET III i ERA-Net
Electric Mobility Europe.

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

850.000,00

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

CONTROL INTEL·LIGENT DE L'ENERGIA
SCCL

F64967789

130.260,94

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

DIGIFAB SLU

B66055161

40.573,39

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

ELECTROMAPS SL

B66513524

72.979,77

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

GENDIAG EXE SL

B64201619

137.639,95

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

PERNILS BUFALVENT SL

B59051110

106.049,32

D/7025/7700001/574

La convocatòria promou l’estructuració de projectes d’R+D capaços de desenvolupar
tecnologies clau viables industrialment així com competències diferencials per a la
transformació econòmica dels sectors líders estratègics a Catalunya. Aquestes
actuacions s’han ’estructurar en base a la cooperació efectiva entre empreses, centres
públics i privats de recerca, centres tecnològics i altres agents del sistema d’innovació
a nivell local i transnacional mitjançant esquemes cooperatius locals, iniciatives ERAnet.

Sí

33%

SITEC PHARMABIO SL

B65194912

105.436,94
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Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/1504/2017 realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/1615/2017
desenvolupament experimental de component
internacional. Nuclis internacionals unilaterals.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental de component internacional en projectes unilaterals.

No

-

AB BCN SL

B63575740

115.242,53

Línia de subvencions a nuclis de recerca industrial i
desenvolupament experimental que incentivin la
EMC/1504/2017 realització d'activitats de recerca industrial i
EMC/1615/2017
desenvolupament experimental de component
internacional. Nuclis internacionals unilaterals.

600.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament
experimental de component internacional en projectes unilaterals.

No

-

ADVANCED AUTOMOTIVE ANTENNAS SL

B62879721

88.467,50

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

ASTREA MATERIALS SL

B66833765

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

BEAMAGINE SL

B66799842

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

BUY YOURSELF SL

B66662362

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

DINDOG TECH SL

B66750449

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

EARTHDAS GRAPHENE POWERED
MOBILITY SL

B66792573

67.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

FARM ROBOTICS AND AUTOMATION SL

B66814278

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

GLOBAL DATA VISION SL

B66910993

67.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

IOMED MEDICAL SOLUTIONS SL

B66774969

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

METHINKS SOFTWARE SL

B66793993

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

MIDAS CLEAN SL

B66663899

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

NEOS NEW BORN SOLUTIONS SL

B87417051

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

SURG SOLUTIONS SL

B66650599

67.000,00

Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
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Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).
Ajuts destinats a incentivar el creixement en fases
EMC/1743/2017 - inicials de start-ups tecnològiques (empreses
EMC/1845/2017 emergents amb tecnologia pròpia i amb alt potencial de
creixement).

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

SYNEIDIS SL

B66490558

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

TECNOLOGIA REGENERATIVA QREM SL

B66832361

67.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

THERMAL RECYCLING OF COMPOSITES SL

B66702473

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

TRACTIVUS SL

B66617820

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

VENTURI UNMANNED TECHNOLOGIES SL

B66855834

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

VIUHO SYSTEMS SL

B66448705

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

WOONEST SPAIN SL

B66612573

77.000,00

1.500.200,00

D/7025/7700001/574

Ajut per a donar suport al creixement de start-ups tecnològiques en les fases inicials
de la seva activitat empresarial.

No

-

XENOPAT SL

B66362088

77.000,00

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2017
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.200,00

D/7025/7820001/574

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

Q2818002D

111.283,03

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

CENTRE DE DISSENY I OPTIMITZACIÓ DE
PROCESSOS I MATERIALS (FUNDACIÓ
BOSCH I GIMPERA)

G08906653

120.796,27

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

G65497182

134.870,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

G43581321

135.150,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

Q5856375J

113.338,56

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR

Q5856375J

95.450,53

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

CENTRE INTERNACIONAL DE MÈTODES
NUMÈRICS A L'ENGINYERIA

Q5850006G

114.394,01

CENTRE DE SISTEMES ELÈCTRICS
D'ENERGIA RENOVABLE (FUNDACIÓ
CENTRE D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE
LA UPC)
CENTRE DE TECNOLOGIA AMBIENTAL
ALIMENTARIA I TOXICOLOGICA
(FUNDACIÓ DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI)
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Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

FUNDACIÓ EURECAT

G66210345

134.370,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN
ENERGIA DE CATALUNYA

G64946387

132.230,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

GREA INNOVACIÓ CONCURRENT

Q7550001G

135.150,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

GREA INNOVACIÓ CONCURRENT

Q7550001G

113.123,55

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

IASO SA

A25033622

111.127,05

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS
FUNDACIÓ PRIVADA

G58022849

121.296,27

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

LABORATORI D¿ENGINYERIA QUÍMICA I
AMBIENTAL (UNIVERSITAT DE GIRONA)

Q6750002E

114.053,85

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

MINORYX THERAPEUTICS SL

B65648156

133.450,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

PANGAEA ONCOLOGY SA

A64353584

134.590,98

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

QUANTITATIVE GENOMIC MEDICINE
LABORATORIES SL

B64900459

135.150,97

Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per a
EMC/1473/2017 desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a
EMC/1625/2018
la transferència tecnològica (TECNIOspring PLUS).

2.230.201,00

D/7025/7820001/575

Incentivar la mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de
recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica.

Si

50%

UNIVERSITAT DE GIRONA (UNIVERSITAT
DE GIRONA)

Q6750002E

125.770,00

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT SA

A63918072

39.566,85

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

CREAPOLIS PARC DE LA CREATIVITAT SA

A63918072

40.000,00

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITARIA
EADA "ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I
ADMINISTRACIÓ"

G08902645

40.000,00
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Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITARIA
EADA "ESCOLA D'ALTA DIRECCIÓ I
ADMINISTRACIÓ

G08902645

39.980,00

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

FUNDACIÓ PRIVADA PARC D'INNOVACIÓ
TECNOLÒGICA I EMPRESARIAL LA SALLE

G62642954

39.996,02

Ajuts destinats a incentivar programes de les escoles de
EMC/2547/2017 - negocis enfocats a l’assessorament a startups
EMC/2674/2017 tecnològiques en fases inicials i a la connexió
d’aquestes startups amb empreses establertes.

240.000,00

D/7025/7700001/574

Incentivar programes de les escoles de negocis enfocats a l’assessorament a startups
tecnològiques en fases inicials i a la connexió d’aquestes startups amb empreses
establertes.

No

-

INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ CETS
FUNDACIÓ PRIVADA

G58022849

39.996,30
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