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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης INV - Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras - Programa NEOTEC 2021

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

-Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Presidencia del Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la
que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del
procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos
proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa
NEOTEC), del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2017-2020. -Orden CNU/1308/2018, de 28 de
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., de ayudas públicas en el marco del
Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020,
destinadas a empresas. -Real Decreto Ley 36/2020, de 30 de
diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración Pública y para la ejecución
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 30.04.2021 - 30.04.2022

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου -

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 36.46 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -



Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

Fondos “Next Generation EU”, Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia - EUR 36.46 (σε εκατ.)

 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Ενισχύσεις για νεοσύστατες επιχειρήσεις (άρθρο 22) 320 EUR

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562844


