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33. Cupons a les startups 

 

Objecte 

Els Cupons a les startups tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a 
superar els mesos de paralització de la COVID-19 donant suport en la resolució 
de necessitats immediates de finançament, de vendes o en l’estratègia de 
creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de 
proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents 
serveis: 

 Assessorament financer 
 Assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting 
 Assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos 
 Assessorament estratègic 

 

Beneficiaris 

Les startups beneficiàries dels ajuts han de complir amb els següents requisits: 

 Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels seus socis 
fundadors. No es consideren beneficiaris els empresaris individuals.  

 L’equip fundador ha d’estar format per emprenedors i no per empreses o 
institucions. Aquests han de tenir la majoria del capital de l’empresa (50%).  

 Les startups beneficiàries han d’haver complert els 6 mesos o tenir menys de 
10 anys des de la seva constitució. 

 Ha de desenvolupar un producte, servei o model de negoci clarament 
innovador i amb un alt potencial de creixement.  

 

Import de la subvenció 

La quantia de la subvenció pels Cupons a les startups serà d'un màxim de 1.600 

euros, sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada 
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Termini 

La convocatòria 2020 està oberta fins a les 14:00 hores del dia 17 de novembre de 

2020, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. 

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que 

solen exhaurir-se en poc temps. 

Requisits 

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors 
acreditats per ACCIÓ*: 

 Experts de totes les categories d'acreditats com a assessors i els mentors de 
startups. 

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ o el teu mentor al 
llistat de mentors acreditats. 

 * El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la 
sol·licitud del cupó corresponent. 

 Ets un proveïdor o un mentor i et vols acreditar perquè els teus clients es 
puguin beneficiar dels Cupons a les startups? 

Els projectes subvencionats es podran executar entre la data de publicació de la 
convocatòria i fins el 28 de febrer de 2021. 

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que 
un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els 
Cupons a la innovació i a l'estratègia).  

 

Més informació i sol·licituds 

Les sol·licituds les hauran de presentar de  manera electrònica  segons el model 

normalitzat que estarà a disposició al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) 

quan s’obri la convocatòria . 

Sol·licitud 

Bases de la convocatòria  

Formulari de consultes d’ACCIÓ 

 

http://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Acreditacio-assessors/docs/llistat-assessors-acreditats.xlsx
http://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/mentors-startup-catalonia/docs/directori-de-mentors.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/mentors-startups/
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Cupons-a-la-Competitivitat-Empresarial
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804922.pdf
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2020/07/02/yF_KlZPCDHA9nz_z85jUAA/cupons-startups
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