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A támogatási intézkedés jogcíme INV - Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de
empresas innovadoras - Programa NEOTEC 2021

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

-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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása

Időtartam 2021.04.30 - 2022.04.30

Érintett gazdasági ágazatok Valamennyi támogatható gazdasági ágazat érintett

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg

EUR 36.46 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

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



 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Induló vállalkozásnak nyújtott támogatás (22. cikk) 320 EUR

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/562844


