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L’empresa spin off podrà ser beneficiària sempre que compleixi els requisits del punt 2.1 de les bases 
reguladores de projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (Nuclis d’R+D), on s’indica 
que podran ser beneficiàries 

Addicionalment, pel que fa a la vinculació, cal revisar la definició d’empreses vinculades, que s’estableix a 
l’annex 2 de les bases reguladores, on es defineix el següent sobre les empreses vinculades: 

  
 
Per tant, si les empreses són vinculades, no es consideraran projectes de cooperació si no tenen un soci tercer 
que compleixi amb els requisits establerts al punt 2.1.  
 
Pel que fa a les despeses, també cal tenir en compte que, en el punt 4.12 de les bases reguladores de 
projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (Nuclis d’R+D) s’especifica el següent: 
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Al punt 4.1 de les 
 s’estableix que podran ser beneficiaris 
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