
NORMATIVA I CRITERIS DE SELECCIÓ:

Els criteris d’elegibilitat són:

● Ser societat constituïda

● En el cas d’un projecte que encara no s’hagi constituït com a empresa: document

on es declari el compromís de constituir-se com a empresa abans del 31 de

desembre de 2023.

Criteris de selecció:

a) PROGRAMA D’ALT RENDIMENT EMPRENEDOR I TECNOLÒGIC.

● Potencial de creixement de l’empresa: de 0 a 10 punts

● Potencial d’internacionalització: de 0 a 10 punts

● Factibilitat tècnica del projecte: de 0 a 10 punts

● Viabilitat econòmica del projecte: de 0 a 10 punts

● Claredat en l’explicació del projecte/desafiament: de 0 a 10 punts

● Potencial de creació de llocs de treball: de 0 a 10 punts

● Potencial de competitivitat i/o innovació gràcies a l’adopció de la tecnologia de

fabricació additiva: de 0 a 10 punts

Per tal d’incorporar-se a dins del Programa, caldrà que l’empresa obtingui una puntuació de 40

(sobre un total de 70).

En el cas d’empreses estrangeres, caldrà que justifiquin la voluntat d’instal·lació en territori

espanyol o bé d’aportar a l’ecosistema territorial.

b) ACCELERADORA TECNOLÒGICA EN FABRICACIÓ ADDITIVA PER A PIMES

● Potencial del desafiament tecnològic: de 0 a 10 punts

● Grau d’innovació en l’experimentació tecnològica: de 0 a 10 punts

● Potencial de creixement de l’empresa: de 0 a 10 punts

● Potencial d’internacionalització: de 0 a 10 punts

● Potencial de creació de llocs de treball: de 0 a 10 punts

● Potencial de competitivitat i/o innovació gràcies a l’adopció de la tecnologia de

fabricació additiva: de 0 a 10 punts
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Per tal d’incorporar-se a dins del Programa, caldrà que l’empresa obtingui una puntuació de 35

(sobre un total de 60).

En el cas d’empreses estrangeres, caldrà que justifiquin la voluntat d’instal·lació en territori

espanyol.

c) SERVEIS TECNOLÒGICS PER A LA INICIACIÓ A LA FABRICACIÓ ADDITIVA 

● Potencial del desafiament tecnològic: de 0 a 10 punts

● Grau d’innovació en l’experimentació tecnològica: de 0 a 10 punts

● Potencial de creixement de l’empresa: de 0 a 10 punts

● Potencial d’internacionalització: de 0 a 10 punts

● Potencial de creació de llocs de treball: de 0 a 10 punts

● Potencial de competitivitat i/o innovació gràcies a l’adopció de la tecnologia de

fabricació additiva: de 0 a 10 punts

Per tal d’incorporar-se a dins del Programa, caldrà que l’empresa obtingui una puntuació de 35

(sobre un total de 60).

MODALITATS I TARIFES:

PROGRAMES D’INCUBACIÓ PER A LA FABRICACIÓ ADDITIVA

PROGRAMES I
SERVEIS

TEMPORALITAT HORES TARIFA

Programa
d’Incubació d’Alt
Rendiment
Emprenedor i
Tecnològic

Des de l’inici del
Programa (estimat
març-abril 2023) fins
a desembre 2023

Estimades: 245 h
(50 h d’acompanyament tecnològic amb
assessorament i desenvolupament
tecnològic i servei d’impressió + 195 de
capacitació i mentoria)

170 €/mes*

Acceleradora
Tecnològica en
fabricació additiva
per a pimes

Des de l’inici del
Programa (estimat
abril 2023) fins a
desembre 2023

Estimades: 170 h
(50 h d’acompanyament tecnològic amb
assessorament i desenvolupament
tecnològic i servei d’impressió + 120 de
capacitació i mentoria)

170 €/mes*

SERVEIS TECNOLÒGICS D’INICIACIÓ A LA FABRICACIÓ ADDITIVA

Servei  d’iniciació a
la fabricació additiva
(50 h)

Finestra oberta al
llarg del 2023. A
executar abans del
31/12

Fins a 50 h en assessorament i

desenvolupament tecnològic i servei
d’impressió.

800 €*
(pagament únic)

Programa d’iniciació
a la fabricació
additiva (20 h)

Finestra oberta al
llarg del 2023. A
executar abans del
31/12

Fins a 20 h en assessorament i

desenvolupament tecnològic i servei

d’impressió.

500€*
(pagament únic)

PROGRAMES DE FINANÇAMENT I INTERNACIONALITZACIÓ
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Programa Go Global
3D per a la
internacionalització

Finestra oberta al
llarg del 2023. A
executar abans del
31/12

Estimades: 50 h
d’assessorament

Gratuït

Programa Finance
3D

Finestra oberta al
llarg del 2023. A
executar abans del
31/12

Estimades: 25 h
d’assessorament

Gratuït

Les empreses participants en qualsevol dels programes assumiran el cost dels consumibles de

materials d’impressió.

*Nota: L’import abonat en qualsevol de les modalitats serà descomptat en la factura emesa

pels materials d’impressió de l’equipament tecnològic del ThinkIn 3D.

Espais Incubadora:

L’espai d’incubadora tindrà disponibles 10 taules de treball individuals i una taula de coworking

per a 6 posicions. Tanmateix, les empreses també podran optar per la modalitat d’incubació

virtual (sense espai físic a la incubadora).

Condicions:

Els programes poden ser en format virtual o presencial. Amb la quota dels programes

d’incubació (Programa d’Incubació d’Alt Rendiment i Acceleradora Tecnològica) les empreses

participants poden optar a una posició per a una persona a la incubadora. S’assignaran per ordre

de sol·licitud i disponibilitat.

Tots els programes o serveis donen accés a:

• Consultoria tecnològica.

• Servei d’impressió 3D TechLab (equipament tecnològic) a través del personal que

brindarà aquest servei.

• Participació en els esdeveniments que s’organitzin en el marc de l’acceleradora

• Accés a networking

• Accés a la xarxa d’inversors privats

• Presència i enllaç amb els mitjans de comunicació per fer articles d’interès

Tots els serveis s’hauran de consumir abans del 31 de desembre de 2023.

3


