AJUDES PER A PROJECTES I ACTUACIONS DINS DEL
PROGRAMA EMPRENDETUR I+D+i
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Extracte de la Resolució de 6 de maig del 2016, de la secretària d’Estat de Turisme, per
la qual es convoquen ajudes per a projectes i actuacions dins del programa
Emprendetur I+D+i (BOE 14-05-2016)

Qui en són els beneficiaris?
Les persones físiques residents a Espanya i les empreses legalment constituïdes a
Espanya. S’entendrà per empresa qualsevol entitat que, independentment de la seva
forma jurídica i de l’origen del seu finançament, té una activitat econòmica, és a dir,
posa béns o presta serveis en un mercat determinat. No es podran considerar
beneficiaris les societats mercantils públiques, els ens públics empresarials i qualsevol
altra empresa constituïda o regida d’acord amb el dret públic.
Els sol·licitants d’aquestes ajudes hauran d’acreditar, com a condició de solvència
econòmica en el moment de presentació de la seva sol·licitud, que la suma dels seus
béns i drets, inclosos els crèdits davant de tercers, és superior a la suma dels seus deutes
incrementada en un 5%. El càlcul d’aquesta condició de solvència es realitzarà a partir
de les dades consignades a les sol·licituds.

Quina és la seva finalitat?
Préstecs per finançar projectes i models de negoci que s’adeqüin als àmbits de
coneixement científic tecnològic del sector turístic. Els projectes s’han d’enquadrar en
una de les dues línies de les quals està composat el programa, línia Emprendetur I+D i
línia Emprendetur Desenvolupament de Productes Innovadors.

Bases reguladores
Ordre IET/2481/2012, de 15 de novembre, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm.
279, de 20 de novembre del 2012.

Quina és la quantia de les ajudes?
La quantia màxima destinada a finançar la convocatòria serà de 45 milions d’euros,
dels quals 10 milions es destinen a la línia I+D i 35 milions a la línia de Desenvolupament
de Productes Innovadors, en un únic termini de presentació de sol·licituds per a
ambdues línies.
L’import del préstec a concedir serà de fins a un màxim del 75% del pressupost
finançable de l’actuació, sense que aquest pugui superar la xifra d’1.000.000 d’euros.
Els préstecs tindran un tipus d’interès del 0,698% i hauran de ser reintegrats en el termini
de 5 anys, inclosos 2 anys de carència.

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini de presentació de sol·licituds serà de 2 mesos, que es comptaran a partir del
dia següent al de publicació de l’extracte al Butlletí Oficial de l’Estat.

Altres dades
Les sol·licituds d’ajudes per la present convocatòria es presentaran al registre
electrònic del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.
S’acompanyarà la sol·licitud amb una memòria integrada per: memòria tècnica;
memòria econòmica (cost i finançament del projecte); informació sobre
col·laboradors externs; comptes anuals dels dos últims exercicis (s/Registre Mercantil).
El pagament de les ajudes, per l’import total del préstec concedit, tindrà caràcter
anticipat.
Els beneficiaris hauran de constituir, amb caràcter previ a la percepció del préstec,
una garantia per import del 36% d’aquest.
El termini màxim d’execució de projectes i models de negoci serà de tres anys.
El termini per la justificació de les activitats i despeses realitzades serà de tres mesos,
des de la finalització del termini d’execució.
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