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AJUT STARTUP CAPITAL

START-UP
TECNOLÒGICA

Categoria

Constitució

Pressupost
Subvencionable acceptat

€

❖
❖
❖
❖
❖
❖

Intensitat Ajut

Període
d’execució

80%
€

mínim

-

Constituïda
abans* 14/10/20

Mínim 100.000

74.000 d’ajut
màxim

Fins 29/7/2022
sense pròrroga

màxim

petita empresa

18 mesos fins la
sol·licitud

Recomanable
màxim fins
250.000

74.000 d’ajut
màxim

Fins 30/7/22
sense pròrroga

51% de les participacions en mans dels emprenedors.
+ 1.000 eur en espècie
Finançament rebut (en totes les fórmules) ha de ser inferior a 250.000 €
en l'assessorament
Ajut de “minimis” i 80% de bestreta inicial sense garanties.
d'un Mentor acreditat
Constituïda i inscrita al registre a data 14/10/2020 i fins a 18 mesos en el moment de sol·licitud.
Les empreses candidates han de disposar de certificat digital i convocatòria oberta 26/11/20
Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i el 30 de juliol de 2022

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL
Entenem per startup tecnològica aquella que disposa de
tecnologia pròpia o transferida per la seva explotació i
que té per objectiu desenvolupar i portar productes i/o
serveis tecnològics al mercat.
S'entén per tecnologia pròpia l'aplicació pràctica del
coneixement del qual disposa l'empresa per tal de
generar nous productes, serveis, processos o
desenvolupar nous models de negoci. Aquesta tecnologia
pot haver estat desenvolupada internament o ser fruit
d'un procés d'adquisició via transferència de tecnologia
pel qual l'empresa disposa dels drets d'explotació de la
propietat intel·lectual i industrial.
No entenem per startup tecnològica una empresa que tot
i fer servir tecnologia presenti com a única innovació el
model de negoci o que comercialitzi productes/serveis
existents per noves vies.

START-UP
TECNOLÒGICA

Equip i
compromís

Viabilitat tècnica i
pla de
finançament

AJUT STARTUP CAPITAL

Oportunitat i pla
de negoci

Disrupció i
novetat
tecnològica

Repte social que
resol

Startup de
creació recent

START-UP
TECNOLÒGICA

1. Equip i
compromís

AJUT STARTUP CAPITAL

(mín. 75)

Coneixement del negoci, de la tecnologia i
de les oportunitats de mercat.
Complementarietat de l’equip emprenedor i
la seva capacitat de gestió.

Dedicació dels emprenedors i perfil
professional del CEO de l'empresa.

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL

2. Oportunitat i pla de
negoci

(mín. 50)

Origen de la idea de negoci, problema
que es vol resoldre, demanda del mercat
a cobrir
Definició de la proposta de valor del
producte/servei proposat per l’empresa.
Identificació i comparació amb la
competència existent.
Definició de la cadena de valor i
escalabilitat del negoci. Es valorarà la
capacitat de la companyia per créixer
ràpidament

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL

3. Disrupció i/o Novetat
Tecnològica

(mín. 25)

Grau de novetat del projecte relacionat
amb l’estat de l’art: Avantatges que aporta
la tecnologia respecte al que existeix en el
mercat
Propietat intel·lectual: es valorarà la
situació de la companyia envers la
protecció intel·lectual que disposin i/o que
tinguin previst.

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL

(mín. 75)
4. Viabilitat tècnica i pla de
finançament
Metodologia, pla de treball i detall tasques:

•
•
•
•

planificació temporal del pla de negoci,
recursos assignats,
objectius proposats i
coherència del pressupost assignat.

Pla de finançament:
• coherència del pla d'inversió a mig i llarg
termini per dur a terme el pla de negoci de
la companyia,
• les necessitats i
• la capacitat financera de l'empresa per dur
a terme la execució de les activitats del pla
de negoci presentat.

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL

5. Repte social que
resol

(mín. 25)

Impacte del projecte en el repte social i la
seva rellevància.

Es valorarà la naturalesa i tipologia del
problema que vol resoldre la startup,
tenint en compte l’abast, econòmic i
social, que comporti (medi ambient, vida a
les ciutats, mobilitat, economia circular,
canvi climàtic, salut...)
Generació de nous llocs de treball
previstos a curt i mig termini.

START-UP
TECNOLÒGICA

AJUT STARTUP CAPITAL

6. Startup de creació
recent

(0 - 25)

Startups de < 6 mesos

TIPUS DE DESPESES SUBVENCIONABLES
• Despeses de personal contractat o de nova contractació.
• Despesa indirecta de fins a un 7% de les despeses de personal
subvencionables sense necessitat de justificació.
• Contractació de serveis a tercers
• Inversió en materials i equipament (amb un màxim del 50% de la
despesa subvencionable acceptada)
• Altres despeses com lloguer d'espais, despeses de sol·licitud i/o
manteniment de patents, i d'altres despeses associades a la execució
del pla de negoci
• Assessorament d’un mentor acreditat per ACCIÓ
Les actuacions subvencionades es podran dur a terme entre la data d'inici de la convocatòria i el
30 de juliol de 2022

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA A ADJUNTAR A LA
SOL·LICITUD
• Imprès de Sol·licitud d’ajut
• Memòria técnica: contingut del Pla d’empresa segons el model
disponible al web d'ACCIÓ. La memòria tècnica haurà de contenir els
apartats que es demanen al model amb tota la informació concreta que
es demana. Es recomana que la memòria no excedeixi de 25 pàgines

• Pressupost segons el model disponible al web d'ACCIÓ: Excel amb
l’explicació detallada del pressupost i de les actuacions per a les quals
es sol·licita l’ajut.
• https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistatajuts/

ATENCIÓ CONSULTES
Per a qualsevol altre dubte sobre la tramitació:
ajuts.accio@gencat.cat
Per a qualsevol altre dubte tècnic de l’ajut:
startupcapital.accio@gencat.cat

