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Característiques

Recerca
innovadora
primeres
fases

Recerca
cap a
mercat

25.000€ per projecte

•

•

6.000€ per Mentor

•

•

100.000€ per projecte – àmbit
ciència de la vida i salut

•

•

Spin-off
early stage

Projectes amb empreses. Permet
cobrir despeses de personal del grup

•

Comunitats RIS3CAT

Projectes amb lideratge d’empreses / GR partner o subcontractat

•

MAP EADA - ACCIÓ

Programa gratuït d’assessorament
per fer arribar al mercat projectes
de recerca innovadors

•

Programa Indústria
Coneixement - LLAVOR

20.000€ a grup
de recerca

•

Programa Indústria
Coneixement - PRODUCTE

100.000€ a grup
de recerca

•

Programa Industria del
Coneixement - MERCAT

Garantia per préstec participatiu
ICF

•

EIT Health - Headstart

50.000€ per projecte - àmbit
salut i envelliment saludable

•

NEOTEC (CDTI)

Fins a 250.000€ a empreses

•

Programa Torres
y Quevedo

Per a la contractació de doctors

•

Per a la contractació
de doctorands

•

Empenta ESADEACCIÓ

Programa d’acceleració
d’start-ups

•

ENISA

Préstecs fins a 75.000€,
300.000€ o 1.500.000€

•

Fins a 75.000€ a empreses

•

Programa d’acceleració d’start-ups

•

Programa Doctorats
Industrials

Start-up Capital –
ACCIÓ
Programa Preacceleració
– Barcelona Activa
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