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Objectiu  

 

Incentivar programes de les escoles de negoci enfocats a l’assessorament a start-up tecnològiques en fases inicials i a la connexió 
d’aquestes start-up amb empreses establertes. 

 

Beneficiaris  

 
Escoles de negoci o les entitats que desenvolupin funcions relacionades amb la innovació i l’emprenedoria vinculades a les 
escoles de negoci. 

Requisits 

 
Entitats amb establiment operatiu a Catalunya 

A efectes d’aquestes bases s’entén com a entitat vinculada a l’escola de negoci si existeix relació accionarial entre ambdues. 

No haver superat la quantitat màxima d’ajuts de minimis que pot rebre el beneficiari en el període de 3 exercicis fiscals.  

Es podrà subvencionar projectes que contemplin la realització d’activitats d’assessorament a startups tecnològiques, empreses 
emergents amb tecnologia pròpia, en fase de creació o recentment constituïdes que tenen el repte de validar el seu model de 
negoci, consolidar l’empresa i/o accelerar el seu creixement.  

La proposta d’assessorament haurà de contemplar obligatòriament: 

-Actuacions que posin en contacte les start-ups tecnològiques que participen en el programa amb empreses establertes. 

-Adreçar-se a un col·lectiu específic de start-ups dels següents àmbits: sistemes industrials intel·ligents, economia circular i/o 
transformació energètica, alimentació sostenible i tecnologies de la salut. 

-L’assessorament i acompanyament en els aspectes necessaris per portar el producte i/o servei al mercat des de les fases de disseny 
inicial. 

A efectes de les bases de la convocatòria es considera startup tecnològica en fase de creació o recentment constituïda la que 
tingui fins a 5 anys de vida en el moment de la sol·licitud.  

Cada entitat sol·licitant podrà presentar, com a màxim, un projecte. 

 
Documentació 

 
Imprès de sol·licitud i memòria tècnica que es troba disponible a la pagina web d’ACCIÓ 

La forma de presentació de les sol·licituds s'establirà a la convocatòria d'aquests ajuts.  

 
Característiques 

 

Tipologia de despeses que es consideren subvencionables 

• Personal contractat o de nova contractació 
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• Contractació de serveis a tercers 
• Altres despeses com material i organització de jornades i accions de difusió, viatges interurbans i allotjament, assistència 

a fires i presencia en mitjans especialitzats. 

Ajut econòmic 

Ajut del 100% del cost subvencionable, amb un màxim de 40.000 euros per programa d’assessorament. 

El cost subvencionable no podrà superar els 4.000 euros per cada empresa que participa en el programa. 

Període d’execució 

De de la data de sol·licitud fins a 12 mesos a partir de la data de resolució 

 
Observacions 

 
Aquesta línia s’acull al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis 

Resolució EMC/2667/2019, de 15 d’octubre. DOGC 7985 

 

Termini  

 
Fins les 14 h. del dia 18 de novembre del 2019 
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