Préstec i+i circulant

AJUTS A LA INNOVACIÓ I LA
INTERNACIONALITZACIÓ

OBJECTIU
Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament del circulant d’empreses que realitzin projectes d’innovació i
internacionalització.

BENEFICIARIS
Empreses amb seu social o operativa a Catalunya.

CARACTERÍSTIQUES
Línia promoguda per ACC1Ó i l’Institut Català de Finances (ICF).
CONDICIONS DELS PRÉSTECS
Import

Mínim 100.000 euros i màxim 600.000 euros.
En casos excepcionals, fruit de la situació específica de l’empresa i a proposta de l’ICF, l’import màxim del
préstec podria assolir 1.000.000 d’euros.

Tipus d’interès
Termini
Carència
Comissions
Garanties

Euribor + 5%.
El termini màxim del préstec és de 3 anys.
1 any, inclòs en el termini.
Les operacions tindran una comissió d’obertura del 0,75% de l’import del préstec formalitzat.
Aquelles que l’ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions formalitzades
comptaran amb l’aval del Departament d’Empresa i Ocupació, pel 70% del risc viu de cada operació.

Despeses subvencionables
Es consideren elegibles les despeses de circulant d’empreses amb activitat d’innovació, industrialització i internacionalització i
viabilitat empresarial.

Intensitat de l’ajut
L’aval del 70% del préstec comporta la concessió d'un ajut que es calcularà conforme al Reglament (CE) núm. 1998/2006 de la
Comissió, de 15 de desembre de 2006, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat als ajuts de mínimis (DOUE L379/5 de
28.12.2006).
OBSERVACIONS
Com sol·licitar-lo:
1. Omplir les dades del ‘Simulador de finançament’ de l’ICF.
2. Rebreu un correu electrònic amb els enllaços a dos formularis:
Una sol·licitud pel finançament de l’ICF i una sol·licitud de l’ajut en forma de garantia per l’aval del 70% d’ACC1Ó.
3. Presentar les dues sol·licituds a l’ICF.
4. L’ICF estudiarà la sol·licitud de finançament i si considera viable la concessió del préstec, derivarà la sol.licitud de l’ajut a
ACC1Ó.
5. ACC1Ó emetrà resolució.
6. L’empresa haurà de formalitzar el préstec amb l’ICF.
TERMINI
Fins el 31 de desembre de 2012.
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