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 PROGRAMES CRITERIS TERMINIS

 Eranet R+D: Eurotransbio i
 Manunet

Ajuts per a projectes d'R+D que
hagin estat aprovats a les
convocatòries Eranet dels
projectes Eurotransbio i Manunet.

Manunet: 07/05/2010 a
15/07/2010

 VII Programa Marc R+D Ajut per a la presentació de
Projectes d'R+D al 7è Programa
Marc de la UE 2007-2013 duts a
terme conjuntament per
empreses i organismes de recerca.

Pendent publicació.

 Línia ICF-ACC1Ó innovació Finançament per a projectes
d'inversió que fomentin la
modernització tecnològica
industrial i la industrialització de
projectes de recerca,
desenvolupament i innovació.

Obert termini: 12/03/2010 a
31/12/2010

 Línia R+D Finançament per a projectes de
recerca industrial i
desenvolupament experimental
de més d'un milió d'euros.

Pendent publicació.

 Línia Pols d'Innovació Finançament destinat a fomentar
l'atracció d'empreses als Pols
d'Innovació -Parcs Científics,
Tecnològics, d'Innovació o Polígons
industrials especialitzats-.

Pendent publicació.

 Crèdit d'Innovació Finançament mitjançant entitats
financeres per a projectes
d'R+D+I.

Obert termini: 09/12/09 -
15/10/10

 Línies Noves Empreses Base
 Tecnològica (NEBT)

Finançament per a la consolidació
de noves empreses de base
tecnològica.

Obert 2n termini: 01/07/10 -
02/09/10

 Inversions Empresarials d'alt
 impacte

Ajuts per a projectes d'inversió
innovadors considerats d'alt
impacte i que generin ocupació
estable -mínim 15 llocs de treball-
o que suposin una inversió mínima
d'un milió d'euros.

Obert 2n termini: 03/05/10 -
29/07/10
3r termini: 02/08/10 - 28/10/10



 Noves Oportunitats de Negoci
 (NON)

Ajut per a dur a terme canvis en
el model de negoci i en la base
competitiva de l'empresa.

Obert 2n termini: 01/09/10 -
14/10/10

 FOCUS: enfocament estratègic Ajut per a desenvolupar un pla
estratègic mitjançant la reflexió
col·lectiva i l'acompanyament
personalitzat en la implantació de
les actuacions definides en el pla.

Obert 2n termini: 14/06/10 -
22/07/10
3r termini: 13/10/10 - 25/11/10

 360º: millora del model de gestió Ajut per a millorar la gestió de
les àrees funcionals de les PIME's,
mitjançant la reflexió col·lectiva
i l'acompanyament personalitzat
en la implantació de les millores
operatives en els processos de
l'empresa.

Obert 2n termini: 14/06/10 -
22/07/10
3r termini: 13/10/10 - 25/11/10
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