Subvencions per a projectes d’acceleració de la
innovació a través de noves iniciatives disruptives.
Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.

Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.

Línia 3. Subvencions per a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb
empreses per dur a terme la validació d’iniciatives disruptives

Qui pot ser beneficiari?
Ser una empresa constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de
responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral i societat cooperativa, i amb
establiment operatiu a Catalunya

Línia 1 i 2:
• Empreses consolidades. Mínim, 2 anys de vida.

Línia 3:
• Empreses emergents tecnològiques (start-up). Màxim, 8 anys.

Què cal presentar per sol·licitar l’ajut?
En tots els casos:
Formulari sol·licitud + memòria tècnica
Addicionalment:
Per a la línia 1, carta de compromís de la direcció de l’empresa d’acord amb el
model disponible a l’annex 1 de la memòria tècnica
Per a la línia 3, carta d’interès de col·laboració amb l’empresa d’acord amb el
model disponible a l’annex 3 de la memòria tècnica

Ajuts disrupció 2021

Línia 1. Ideació

Requisits Línia 1
Donar suport a l’empresa per idear noves iniciatives disruptives que puguin ser assimilades i que, més endavant,
les pugui repetir de forma autònoma.
Els serveis de suport hauran d’incloure les següents activitats:

•

Anàlisis dels elements del model de negoci actual de l’empresa.

•

Exploració de noves tendències d’usuari o globals, nous models de negoci, noves tecnologies disruptives, que
poden posar en risc a l’empresa i alhora poden suposar una oportunitat.

•

Ideació de noves iniciatives disruptives.

•

Selecció de les iniciatives més prometedores en les que es focalitzarà l’empresa.

•

Definició de les iniciatives seleccionades i presentació davant disruptors (inversors i experts en innovació) a la
sessió de tancament organitzada per ACCIÓ.

•

A partir de les conclusions de la sessió amb els disruptors, si s’escau, redefinició de les iniciatives presentades.

L’empresa beneficiària dedicarà un equip, de, com a mínim, 4 persones amb una dedicació de 32 hores/persona
de la seva jornada laboral.

Despeses elegibles Línia 1

• Consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial.
Cost subvencionable < 15.000€
Subvenció 100%

L'ajut comporta l'obligació de participar:
• En la sessió inicial, organitzada per ACCIÓ, al començar el projecte.
• En la sessió de tancament, organitzada per ACCIÓ, al finalitzar el projecte

Criteris de valoració Línia 1
CRITERI

BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats
1.1.-Equip participant en l'actuació. Capacitat, experiència, complementarietat i motivació per generar noves
iniciatives disruptives. Es valorarà cada un dels membres que composarà l'equip de treball, la seva
complementarietat, i d'altres persones dins l'empresa, així com la implicació de càrrecs directius en l'actuació.
1.2.-Metodologia a utilitzar per fer evolucionar les iniciatives disruptives, pla de treball que se seguirà en l'actuació
i objectius a assolir. Es valorarà que la metodologia escollida propicii el descobrir el mercat i el model de negoci
adequat. Es valorarà també que el pla de treball sigui coherent a les necessitats de la iniciativa i de l'empresa i als
objectius a assolir.
1.3.- Experiència i coneixements del consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial
que durà a terme l'actuació. Es valorarà els anys d'experiència en l'ús d'aquestes metodologies, número de
projectes similars realitzats, mèrits i reconeixements obtinguts. Per a valorar correctament aquest criteri caldrà
aportar com a mínim una referència o carta de recomanació d'altres empreses, i el perfil de linkedin del consultor
extern.
BLOC II. Impacte del projecte
2.1.-Coherència de l'actuació amb les necessitats actuals de l'empresa, la situació del mercat i/o de les tendències
socials i tecnològiques actuals. Es valorarà el grau d'idoneïtat tenint en compte les necessitats de l'empresa i del
mercat.
2.2.-Grau d'alineament de l'actuació amb els Reptes relacionats amb el medi ambient I l'economia circular. Es
valorarà l'impacte i encaix de la iniciativa amb els reptes relacionats amb el medi ambient i l'economia circular
(veure punt 3 del glossari de l'annex 5).

Valor
màxim
subcriteri

Valor
màxim
criteri
375

125

125

125

125
75

50
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Línia 2. Evolució

Requisits Línia 2
• Evolucionar una iniciativa disruptiva

• Aplicant noves metodologies de transformació empresarial basades en el testeig, mesura,
aprenentatge i redefinició, de manera continuada, de la iniciativa disruptiva, fins a trobar el
seu encaix amb el mercat, reduint així el risc associat al seu llançament, i incorporar
aquestes metodologies en la manera de fer de l'empresa.

Despeses Línia 2
• Consultor extern (obligatori)

< 5.000€

• Altres serveis realitzats per col·laboradors externs:
•
•
•
•
•
•

Anàlisis de tecnologies exponencials.
Estudis de mercat.
Estudis sobre aspectes regulatoris i normatius.
Estudis de patentabilitat.
Cerca i selecció d’start-ups.
Altres experteses relacionades amb l'objecte de l'actuació subvencionada
Cost subvencionable < 15.000€
Subvenció 100%

L'ajut comporta l'obligació de participar:

• com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de projecte.

Criteris de valoració Línia 2 (I/II)
CRITERI

BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats
1.1 Grau de disrupció de l'actuació vers els estàndards del mercat. Es valorarà el potencial per crear nous
productes i serveis i/o generar nous mercats, a partir de la creació de nous models de negoci i l'ús de tecnologies
exponencials.
1.2 Equip participant en l'actuació. Capacitat, experiència, complementarietat i motivació per fer evolucionar noves
iniciatives disruptives. Es valorarà cada un dels membres que composarà l'equip de treball, la seva
complementarietat, així com la implicació de càrrecs directius en l'actuació.
1.3 Metodologia a utilitzar per fer evolucionar les iniciatives disruptives, pla de treball que se seguirà en l'actuació
i objectius a assolir. Es valorarà que la metodologia escollida propiciï el descobrir el mercat i el model de negoci
adequat, guiant la generació del MVP (mínim producte viable), i la seva validació al mercat segons els
aprenentatges del procés. Es valorarà també que el pla de treball sigui coherent a les necessitats de la iniciativa i
de l'empresa i als objectius a assolir
1.4 Experiència i coneixements del consultor extern expert en noves metodologies de transformació empresarial
que durà a terme l'actuació. Es valorarà els anys d'experiència en l'ús d'aquestes metodologies, número de
projectes similars realitzats, mèrits i reconeixements obtinguts. Per a valorar correctament aquest criteri caldrà
aportar com a mínim 1 referència o carta de recomanació d'altres empreses, i el perfil de linkedin del consultor
extern.
1.5 Adequació i coherència de les despeses de l'actuació subvencionable amb les necessitats de l'empresa. Es
valorarà la coherència de la destinació de les despeses amb les necessitats de l'empresa, així com la seva
justificació.

Valor
màxim
subcriteri
75

75

75

50

75

Valor
màxim
criteri
350

Criteris de valoració Línia 2 (II/II)
CRITERI

BLOC II. Impacte del projecte
2.1 Coherència de l'actuació amb les necessitats actuals de l'empresa, la situació del mercat i/o de les tendències
socials i tecnològiques actuals. Es valorarà el grau d'idoneïtat de l'actuació tenint en compte les necessitats de
l'empresa i del mercat
2.2 Grau d'alineament de l'actuació amb els Reptes relacionats amb el medi ambient i l'economia a circular. Es
valorarà l'impacte i encaix de la iniciativa amb els reptes relacionats amb el medi ambient i l'economia circular
(veure punt 3 del glossari de l'annex 5); i la capacitat per, en el cas de comercialitzar amb èxit la solució, assolir
un ampli impacte social, econòmic, mediambiental o climàtic.
2.3 Impacte i escalabilitat del projecte en l'empresa i en el teixit empresarial a nivell global. Es valorarà si el
projecte té potencial de creixement del negoci i/o el mercat, sense la necessitat d'implicar-hi recursos en la
mateixa proporció. Es valorarà la capacitat de crear llocs de treball tant directes com indirectes en la pròpia
empresa, així com en d'altres entitats del sector.

Valor
màxim
subcriteri

50

50

50

Valor
màxim
criteri
150
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Línia 3. Col·laboració Start-up – Empresa consolidada

Requisits Línia 3

• Activitats de validació amb el mercat del producte o servei d’una start-up, a través de la
col·laboració, com a mínim, amb una empresa.
• Per dur a terme l’actuació es poden realitzar les activitats següents:
• Prova-pilot en les instal·lacions de l'empresa col·laboradora, per tal de validar la
tecnologia o el model de negoci objecte de l'actuació o similar.
• Disseny i prototipatge d'un primer MVP per tal de validar-lo amb una base de clients
aportats per l'empresa col·laboradora.
• Altres actuacions relacionades amb l’objecte de l’actuació subvencionada.

Despeses Línia 3
•
•

•

Despeses de personal de l’start-up sol·licitant, en la mesura en que estiguin
dedicats a tasques del projectes subvencionat.
Acompanyament d’un consultor extern per marcar els objectius i els
indicadors adequats de la col·laboració; a més de col·laborar a descobrir el
mercat i el model de negoci adequat, guiant la generació del MVP (mínim
producte viable), i validar-los al mercat segons els aprenentatges del
procés.
Col·laboracions externes per dur a terme l’actuació subvencionada.

Cost subvencionable < 15.000€
Subvenció 100%
L'ajut comporta l'obligació de participar:
•

com a mínim, una sessió de retorn amb experts, organitzada per ACCIÓ, al final de projecte.

< 12.000€

< 3.000€

Criteris de valoració Línia 3 (I/II)
CRITERI

BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats
1.1 Grau de disrupció de l'actuació vers els estàndards del mercat. Es valorarà el potencial per crear nous
productes i serveis i/o generar nous mercats, a partir de la creació de nous model de negoci I l'ús de tecnologies
exponencials.
1.2 Equip participant en l'actuació. Capacitat, experiència, complementarietat i motivació per desenvolupar noves
iniciatives disruptives. Es valorarà cada un dels membres que composarà l'equip de treball, la seva
complementarietat, així com la implicació de càrrecs directius en l'actuació
1.3 Metodologia a utilitzar per fer evolucionar noves iniciatives disruptives, pla de treball que se seguirà en
l'actuació i objectius a assolir. Es valorarà que la metodologia escollida propiciï el descobrir el mercat i el model de
negoci adequat, guiant la generació del MVP (mínim producte viable), i la seva validació al mercat segons els
aprenentatges del procés. Es valorarà també que el pla de treball sigui coherent a les necessitats de la iniciativa i
de l'empresa i als objectius a assolir.
1.4 Experiència i coneixements del consultor extern que durà a terme l'actuació. Es valorarà els anys
d'experiència en l'ús d'aquestes metodologies, número de projectes similars realitzats, mèrits i reconeixements
obtinguts. Per a valorar correctament aquest criteri caldrà aportar com a mínim 1 referència o carta de
recomanació d'altres empreses, i el perfil de linkedin del consultor extern.
1.5 Adequació i coherència de les despeses de l'actuació subvencionable amb les necessitats de l'empresa. Es
valorarà la coherència de la destinació de les despeses amb les necessitats de l'empresa, així com la seva
justificació.

Valor
màxim
subcriteri
75

50

50

50

75

Valor
màxim
criteri
300

Criteris de valoració Línia 3 (II/II)
CRITERI

BLOC II. Impacte del projecte
2.1 Coherència de l'actuació amb l'estratègia d'innovació de l'empresa, la situació del mercat i/o de les tendències
socials i tecnològiques actuals. Es valorarà el grau d'idoneïtat de la prova-pilot objecte de la col·laboració entre
l'empresa emergent (start-up) i la corporació tenint en compte les necessitats de l'empresa i del mercat
2.2 Grau d'alineament de l'actuació amb els Reptes relacionats amb el medi ambient i l'economia a circular. Es
valorarà l'impacte i encaix de la iniciativa amb els reptes relacionats amb el medi ambient i l'economia circular
(veure punt 3 del glossari de l'annex 5); i la capacitat per, en el cas de comercialitzar amb èxit la solució, assolir
un ampli impacte social, econòmic, mediambiental o climàtic.
2.3 Impacte i escalabilitat de la prova pilot dins l'empresa i en el teixit empresarial a nivell global. Viabilitat tècnica i
econòmica. Es valorarà si el projecte té potencial de creixement del negoci i/o el mercat, sense la necessitat
d'implicar-hi recursos en la mateixa proporció. Es valorarà la capacitat de crear llocs de treball tant directes com
indirectes en la pròpia empresa, així com en d'altres entitats del sector.

Valor
màxim
subcriteri
100

50

50

Valor
màxim
criteri
200

Ajuts Disrupció 2021. Dates clau

• Obertura: 1 d’octubre de 2021
• Sessió informativa empreses: 5 d’octubre de 2021
• Tancament: 5 de novembre de 2021 a les 14h

Durada: 9 mesos a partir de la data d'inici de la convocatòria

Ajuts Disrupció 2021. Criteris d’avaluació:
• Línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves iniciatives disruptives.
BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 375).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 125).
• Línia 2. Subvencions per a l’evolució de noves iniciatives disruptives.
BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 350).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 150).
• Línia 3. Subvencions a startups per a la realització de proves pilot en col·laboració amb empreses

BLOC I. Implementació del projecte: estructura, gestió i capacitats (Puntuació màxima 300).
BLOC II. Impacte del projecte (Puntuació màxima 200).
La puntuació mínima que ha d’assolir un projecte per poder obtenir la concessió de la subvenció sol·licitada és de
250 punts d’un màxim de 500.

Reptes relacionats amb el medi ambient i l’economia circular
Solucions per al canvi climàtic
Transició cap a l'energia verda

Mobilitat sostenible
Defensa dels oceans
Accés a l'aigua / tractament d'aigües
Transició de la indústria cap a l'economia circular i / o sostenibilitat
Transició cap a un sistema alimentari just, saludable i respectuós amb el medi ambient

Regeneració del capital Natural
Transició cap a les ciutats sostenibles

Pressupost
1.000.000€ que es distribueix de la següent manera:

• 300.000€ a la línia 1. Subvencions per a la ideació de reptes i de noves
iniciatives disruptives.
• 300.000€ a la línia 2. Subvencions per a l'evolució de noves iniciatives
disruptives.
• 400.000€ a la línia 3. Subvencions a startups per a la realització de
proves pilot en col·laboració amb empreses per dur a terme la validació
d'iniciatives disruptives en el mercat.

Ajuts Disrupció 2021. Enllaços d’interès:

• Apartat web d’ACCIÓ

• Bases dels ajuts
• Començar la sol·licitud

• Descarrega la documentació necessària
• Informació certificat digital

Més informació:
www.accio.gencat.cat/ajuts-disrupcio

