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El client principal 
és la PIME, que 

conforma el 98% 
del teixit 

empresarial de 
Catalunya 

És l’agència del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per a la competitivitat de l’empresa

• Contribuir a l’èxit de les 
empreses en el mercat a 
través del foment de la 
competitivitat i la connexió a 
escala internacional.

Missió

• Ser l’Agència referent per a les 
empreses en impuls de la 
competitivitat en una 
Catalunya industrial, 
innovadora, connectada 
internacionalment i atractiva 
per al talent i els negocis 
empresarials. 

Visió

Adaptabilitat
Personalització i empatia
Expertesa
Implicació
Excel·lència
Transparència
Lideratge
Aprenentatge

Valors

Què és ACCIÓ?



Principals instruments per a la Internacionalització

• Assessorament especialitzat.

• Eines de suport a la iniciació i consolidació de mercats internacionals.

• Instruments per a la implantació a l’exterior.

• Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional.

• Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.

• Finestreta Brexit.

• Cooperació empresarial internacional (EEN)

• Acreditació d’agents de suport a la internacionalització

• Xarxa de 40 oficines exteriors amb un àmbit d’actuació a més de 100 mercats.



SERVEIS OFICINES 
EXTERIORS

 Identificació de canals 
de comercialització i 
d’aprovisionament

 Anàlisi de mercat
 Elaboració d’agendes de 

contactes
 Implantació
 Espais de Soft Landing
 Cerca de personal en 

destinació

Xarxa global de 40 oficines, per facilitar-te la implantació comercial i produc-
tiva a més de 110  mercats, amb professionals oferint serveis especialitzats

Xarxa de 40 Oficines Exteriors d’Acció

Accedir-hi: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Eines i serveis:

 Sessions de Formació i capacitació per permetre a l’empresa desenvolupar la seva 
estratègia en Contractació Pública Internacional.

 Resolució de dubtes i consultes específiques.
 Sessions tècniques i de presentació d’oportunitats, informació sobre els mercats 

internacionals amb més potencial.

 Serveis personalitzats: 
 Capacitació (Estratègica & Tender Review Service); 
 Accés a client públic; 
 Multilaterals.

A qui va dirigit? Empreses amb experiència en els mercat exteriors de client públic o
aquelles que s’hi aproximen per primera vegada.

Més informació: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/internacionalitzacio/serveis-sectorials-
i-especialitzats/contractacio-publica-internacional/
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Cicle de Webinars CPI 2020:

 21/MAI - Licitacions internacionals: escenaris, reptes i oportunitats de la Covid-19

 15/JUN - Oportunitats en licitacions internacionals en l'àmbit de la Green Economy

 07/JUL - T’apropem a les oportunitats del client públic al Brasil

 15/SET - Aprèn a licitar al Canadà i als països nòrdics

 11/NOV - Licitacions als Balcans orientals i a Romania
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional

Cicle de Webinars CPI 2021:

 11/FEB – T’apropem a les licitacions UE
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/02/11/1229303/tapropem-a-les-oportunitats-en-licitacions-de-lecosistema-ue-client-public?

 09/MAR – Training CPI Com elaborar ofertes tècniques guanyadores en licitacions multilaterals
http://agenda.accio.gencat.cat/cercador/-/actes/2021/03/09/1232993/com-elaborar-ofertes-tecniques-guanyadores-en-licitacions-multilaterals

 JULIOL  – Training CPI Treballem les ofertes tècniques sota una perspectiva anglosaxona

Missions 2021: Romania (1r semestre tbc)
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Introducció – Els Fons Europeus 2021 - 2027

• Gestió directa 
(DGs, Agències executives) HE, Erasmus, SMP, ...

• Gestió compartida
ERDF, FSE, Cohesió, EAFRD i EMFF

• NextGenEU



Introducció – Els Fons Europeus
Pilars Estratègics UE

Sostenibilitat
Green Deal

Digitalització
Digital Strategy

Ocupació 
Desenvolupament econòmic
Inversió 
Competitivitat

Cooperació exterior
International Partnerships

Drets fonamentals
Salut, seguretat, estat de dret

Valors democràtics
Participació i futur europeu

The European Commission’s priorities | European Commission (europa.eu)



Licitacions públiques (Public procurement): Les institucions europees o agents beneficiaris “compren” un servei 
per a poder planificar o implementar les seves polítiques. S’obre una licitació (tender) competitiva. 

 Estudis d’anàlisi d’una situació, assistència tècnica, avaluacions de projectes, implementació de pilots.
 Publicació de les convocatòries: TED (Tenders Electronic Daily)

Subvencions a projectes: Finançament parcial dels costos del projecte d’un grup d’entitats (consorci). 
 Programes específics per sector i tipologia d’activitats/accions
 Cooperació europea 
 Impacte i interès europeu
 Publicació de les convocatòries – Funding&Tenders Opportunities

Fons d’inversió i préstecs : Banc Europeu d’Inversions i Fons Europeu d’Inversions.

Pràcticament totes les polítiques europees recorren aquests instruments/processos per implementar les accions i 
assolir els seus objectius.
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Introducció – Els Fons Europeus
Oportunitats de Negoci



Oportunitats de Negoci amb Fons Europeus
Tipologia de client / mercat

Fons europeus

Institucions 
Europees

International 
Partnerships

Política de Cohesió

Finançament 
europeu

Cooperació exterior
Client: Delegació / Beneficiari país)

Subvencions 
Projectes col·laboratius

Client: Institució /
Agència europea

EU 27
Client: Local - País UE



Comissió europea

Parlament Europeu

Consell de la Unió Europea

Agències europees

Servei d'Acció Exterior (EEAS)

CdR i CESE

Banc Europeu d’Inversions

Oficina de Publicacions

Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees
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• Organitzada per Direccions Generals (33)
a) Polítiques 
Transport, Medi ambient, Energia, Salut, 
Educació, Recerca, Afers Socials, ...

b) Serveis
IT, Comunicació, RRHH, Edificis, ...

• Mercat de més de 9.000 contractes anuals

• Principalment serveis, però també obres i 
béns. 

• Oportunitats de Consultoria (Client BEI)

• Oportunitats de Projecte (Client 
Beneficiari)



140 Delegacions de la UE – EEAS

The Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (NDICI)

Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees 
Cooperació exterior

EU External Investment Plan
Blending projects



Anunci d’informació prèvia

Anunci de licitació i Publicació dels documents

Preparació de la Proposta

Recepció i Avaluació

Adjudicació del Contracte

+ 6 m
esos

Procediments contractuals

Negociat

- 60k euros

Restringit

Expressió d’interès + Proposta

Obert

+ 133k euros – Proposta

Contracte Marc

Serveis recurrents - 3/5 anys

Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees
Procés de licitació 



Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees
Publicació de les licitacions
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https://ted.europa.eu/
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Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

Serveis Consultoria, estudis, assessorament, avaluacions, xarxes d’experts, comunicació, supervisió, …
Béns Equips, material, instal·lacions.
Obres Construcció, rehabilitació, ampliacions.

DG Energy - Study on the Offshore Energy Potential in the Atlantic Ocean – 250.000 eur

“map its offshore energy potential and explore the optimal solutions on how to connect offshore renewable energy 
generation with onshore grids”

DG Energy - Multiple Framework Contract with Reopening of Competition for Qualified Legal, Technical and 
Economic Expertise in the field of Energy Efficiency and Renewable Energy – 6.000.000 eur

“design, preparation and proper implementation of EU initiatives and legislation and programmes in the area of 
Energy Efficiency and Renewable Energy”

EASME - Supporting actions for the digitalisation of construction SMEs – 400.000 eur

“intends to enter into a service contract for the development of targeted actions to support the digitalisation of 
construction sector SMEs in the European Union.”
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Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

SCIC - Sustainable Customised Promotional and Communication Items for Conferences and Events – 4m eur

“mixed framework contract for the supply of customised promotional items for conferences and events organised by 
the European Union Institutions”

DG Connect - Study on Technical Solutions to Ensure Compatibility, Interoperability, Quality, Reliability and 
Continuity of Emergency Communications in the Union – 300.000 eur

“the study will provide information on existing and potential future technical solutions and standards concerning 
caller location information (modes of transmission, routing), equivalent access for end-users with disabilities”

DG DIGIT - Acquisition of Networking, Telecom and Videoconferencing Equipment and Related Services

“Acquisition of networking, network security, audio and video telecommunication solutions, as well as the provision 
of relevant maintenance, subscriptions and other associated services.”
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Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

DG Move - User-friendly Information Tool on Urban and Regional Vehicle Access Regulation Schemes - 1 m eur

“the action will aim at improving the experience of road users (1) by improving the communication of information, 
(2) by facilitating access to cities for foreign drivers e.g. in order to avoid to pre-register and (3) by facilitating the 
check of compliance.”

DG Environment - Study on Airport Noise Reduction – 200.000 eur

“This study will support the European Commission in assessing how European legislation concerning management of 
noise around airports is implemented. This study is meant to provide essential information for a set of 62 airports.”

DG Environment - The use of PVC (Poly Vinyl Chloride) in the context of a non-toxic environment – low value

“It is essential to give an overview about the most common virgin and recycled PVC applications, their volumes and 
their specific problems during production, transport, use and their end of life phase, such as health and safety issues, 
transport loss, legacy additives of high concern and emissions of additives during and after use.” 
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Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

Turkey-Ankara: Environmental improvement Works

Construction of Doğubayazıt Wastewater Treatment Plant and Sewerage and Stormwater Network Systems

Technical Assistance Unit - Support to Criminal Justice Reform in Ethiopia

“to provide a technical assistance team that will include a team leader/senior criminal justice reform expert; senior 
prosecutions and policing expert; senior monitoring and evaluation expert; financial management expert; and 
administrative support.”

Development of the Albanian Central Land Information System (ACLIS) and Database

“The main objective of the project is to build an integrated cadastral (land administration) system to facilitate and 
manage applications of citizens and businesses for any service provided by the newly-formed State Cadastral Agency 
(SCA)”
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Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

Madagascar - Assistance technique dans le cadre de l'appui institutionnel au Ministère en charge de l'Energie

« Expertise et assistance technique au Ministère de l'énergie, Agence de l'électrification rurale et Agence de 
régulation du secteur de l'énergie à Madagascar »

EU Communication and Visibility Support Services in Rwanda

“Service contract for activities to enhance communication and visibility of the EU Delegation to Rwanda.The overall 
objective of this project is to implement a set of actions to: enhance the understanding of Rwandan stakeholders of 
the nature and purpose of the EU, its values and interests”

Assistance technique «Msomo na Hazi» - formation et insertion professionnelle en Union des Comores

« Le présent marché porte sur la mobilisation d’une assistance technique, afin d'appuyer la gestion et la mise en 
œuvre du programme Msomo Na Hazi — formation et insertion professionnelle »



Oportunitats de finançament europeu

• Defineix marc general
• Objectius globals
• Sectors i temàtiques
• Procediments i 

convocatòries

Programa

• Objectius específics
• Criteris de participació
• Activitats prioritàries i 

elegibles 
• Finançament

Convocatòria

• Idea de projecte
• Consorci
• Activitats i impacte
• Finançament

Proposta

• Implementació de les 
activitats

• Gestió del projecte

Projecte

FonsUECat



• Cooperació europea – criteris de participació mínima de països

• Competitius – programació de convocatòries específiques per cada programa

• Convocatòries: es defineix objectius globals, específics, elegibilitat de les 
entitats, pressupostos disponibles, durada del projecte, 
tipologia d’accions, despeses elegibles.

• Impacte i/o interès europeu – no només reptes o necessitats locals.

• Caràcter innovador dels projectes.

• Cadena de valor – participació d’administració pública, empreses,
organitzacions sense ànim de lucre, fundacions, 
universitats, centres tecnològics, etc.
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Oportunitats de finançament europeu



Publicació de les oportunitats de finançament Funding & tenders (europa.eu)
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Empresa – Mercat – Projectes - Competència

• Analitza les teves capacitats per anar a mercat internacional

• Coneix el mercat i les seves dinàmiques / tendències

• Identifica els projectes / contractes de més interès 

• Analitza les empreses que guanyen contractes

• Busca estratègia de col·laboració amb altres empreses

Què necessito?

S’adapta a la meva activitat?

Què podria fer en aquests projectes?

Contra qui competeixo?

Amb qui podria col·laborar?

Oportunitats de Negoci amb les Institucions Europees

ACCIO Brussel·les t’ajuda a trobar la PORTA D’ENTRADA al mercat de licitacions amb les institucions europees.
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional
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 WEBINAR ACCIÓ 19/FEB-12h - Next Generation EU: Fons europeus per a la transformació digital i ecològica

Els col·legues de la Unitat de Clústers proposen aquesta sessió per conèixer com aprofitar els fons europeus del 
pla Next Generation EU, destinats a projectes empresarials amb un alt potencial transformador.
L’acte està organitzat per ACCIÓ i pels 29 clústers del programa Catalunya Clústers.

 Next generation Catalonia : on es detallen les propostes rebudes, així com els  27 projectes emblemàtics 
seleccionats fins ara des de Gencat, amb criteris, principis, i prioritats, tenint en compte que encara se n’hi 
poden afegir de nous.



Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional
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 WEBINAR ACCIÓ A CONFIRMAR-SE PRÒXIMAMENT  – Presentació nou programa Horizon Europe

ACCIÓ presentarà la nova programació de la UE per al foment de la Recerca i Innovació durant el període 2021-
2027. El nou programa, que succeeix a l’exitós Horizon 2020 (2014-2020) estarà dotat amb un pressupost global de 
100.000 milions d’euros, dels quals més de la meitat aniran a finançar els “societat challenges”.
Es comentaran les principals novetats, com l’European Innovation Council, per donar suport a la innovació de base i 
facilitar la seva sortida al mercat, així com  les “R&I missions”, centrades en el càncer, la protecció dels medis 
aquàtics, l’adaptació al canvi climàtic, l’agricultura sostenible o les ciutats intel·ligents i neutrals en emissions.



Els butlletins d’ACCIÓ
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Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional
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 WEBINAR ACCIÓ CPI SETMANA 14/JUN  – Les oportunitat en licitacions en el marc de l’European Green Deal

Des de l’OT CPI t’oferirem un mapatge del què significa l’European Green Deal, que pretén posicionar Europa en la 
lluita contra el canvi climàtic, fent-la ”climate neutral” de cara a 2050. 
Ens centrarem, doncs, en exposar clarament on poden estar les oportunitats per a les empreses/institucions 
catalanes, en els aspectes que hi són centrals, com l’energia neta, eficiència en l’edificació i en la mobilitat, millora 
del medi ambient i una agricultura més sostenible.



Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional
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 WEBINAR ACCIÓ CPI OCT/NOV  – Les oportunitat en licitacions en el marc de l’European Digital Strategy

En aquesta sessió un cop passat el període d’estiu presentarem el panorama que ofereix l’estratègia digital 
capitanejada des de Brussel·les, i que aspira a convertir a Europa en un “Global digital Player”, amb dos pilars; 
“Artificial Intelligence I la “European Data Strategy”.
Ens interessa, especialment, identificar quins hi serien els camps d’oportunitats per als proveïdors Catalans, sigui de 
sollucions TIC, que en consultoria, o en solucions innovadores, i tecnologia, I sempre sota l’enfocament de la CPI.



Moltes gràcies

TECNOCAMPUS MATARÓ
Claudia Danesi cdanesi@tecnocampus.cat
Yolanda Fernández Ferre yfernandez@tecnocampus.cat
Ferran Huidobro Casamitjana fcasamitjana@tecnocampus.cat

ACCIÓ Brussel·les
Ana Coelho acoelho@catalonia.com
Oscar Altimira oaltimira@catalonia.com

ACCIÓ Barcelona
Victor Mercè - vmerce@gencat.cat
Oriol Martínez – omartinez@catalonia.com

34



Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
info.accio@gencat.cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres  de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

@accio_cat


