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Cupó a la innovació  - Principals Característiques

Contractació d'un servei d'assessorament adreçat a acompanyar a les persones clau de l'organització en un
procés estratègic per identificar els principals canvis que poden impactar al seu negoci i definir i prioritzar
un conjunt d'iniciatives per donar-hi resposta.

Objecte

Pressupost 500.000 € 

Concurrència No competitiva (per ordre cronològic d’entrada)

Presentació sol·licitud 05/07 09:00 h - 29/07 14:00h 
Exhauriment pressupost

Realització assessorament Fins 30/09 de 2023
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Cupó a la innovació  - Principals Característiques (I)

Beneficiaris Petites i mitjanes empreses 
(no són objecte les microempreses)

Les petites i mitjanes empreses (PIME) es defineixen segons l'establert a l'annex 1 del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17
de juny de 2014:

 Mitjana empresa: ocupa menys de 250 persones i té un volum de negoci anual que no excedeix els 50 milions d'euros o un balanç general
anual que no excedeix els 43 milions d'euros.

 Petita empresa: ocupa menys de 50 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 10 milions
d'euros.

 Microempresa: ocupa menys de 10 persones i té un volum de negoci anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

Subvenció màxim de 8.000 € 

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d'assessorament realitzat per la persona acreditada en Gestió de la
Innovació i/o Estratègia. En cap cas són subvencionables costos de personal intern, l'IVA, pagaments en efectiu i altres tipus de despeses com
ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o software o d'altres despeses similars que puguin ser necessàries per a la
prestació del servei.
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Cupó a la innovació  - Principals Característiques (II)

Persona assessora Acreditada en Gestió de la Innovació i/o Estratègia 

Es recomana comprovar que la persona està acreditada en la secció “Assessors i assessores acreditats” del microsite Acreditació de
persones assessores de la web d’ACCIÓ.

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/persones-assessores/

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/persones-assessores/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/persones-assessores/
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Cupó a la innovació  - Principals Característiques( III)

Normativa important Consultar RESOLUCIÓ EMT/1890/2022 
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=932028

Es recomana consultar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la RESOLUCIÓ EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la
qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial.

Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim tres cupons pels ajuts que es regulen en aquestes bases amb un màxim d'un
cupó per cada línia d'ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons Internacionalització en la qual es poden rebre dos cupons,
sempre i quan un d'ells sigui d'e-trade.

Aquesta línia s'acull als ajuts de minimis (DOUE L 352 de 24.12.2013).
 La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers

exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros. En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per
carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals. En ambdós casos es tindrà en compte l'exercici
fiscal de l'atorgament de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors.

 En base al que estableix aquest Reglament queden fora d'aquesta línia d'ajuts, els següents:
a) Empreses que operen als sectors de la pesca i l'aqüicultura.
b) Empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
c) Empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en certs casos.

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=932028
https://dogc.gencat.cat/ca/inici/
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Cupó a la innovació  - Principals Característiques (IV)

Documents

Formulari Sol·licitud subvencions de Cupons Innovació 2022

Memòria tècnica sol·licitud Cupons Innovació 2022
D’acord amb la base 6.6 de l’Annex 1 de la Resolució EMT/1890/2022 de les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions a cupons a la competitivitat empresarial, juntament amb la sol·licitud, s'ha d’adjuntar una Memòria Tècnica
per la qual se sol·licita la concessió del cupó d’innovació.

En la base 6.6 s’indica que: “No s’admetran a tràmit aquelles sol·licituds en les que el contingut de la memòria presentada
en el moment de la sol·licitud no permeti saber si l’actuació presentada és objecte d’ajut.”

Apartats:
1. Empresa beneficiària
2. Unitat de Negoci sobre la que es vol fer el procés de reflexió
3. Servei d’assessorament
4. Compromís de les persones clau de l’empresa beneficiària
5. Persona acreditada
6. Metodologia, activitats i pressupost
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Cupó a la innovació  - Principals Característiques (V)

https://www.accio.gencat.cat/cupons-innovacio

https://www.accio.gencat.cat/cupons-innovacio
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Motius del nou enfocament
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Cupó a la innovació – Motius del nou enfocament

Canvi permanent i accelerat

Competidors
Nous models de negoci i startups

Tecnologia
Tecnologies emergents

Clients/usuaris
Noves tendències i comportaments

Entorn empresarial
Altres canvis rellevants de l’entorn

El model de negoci explica 
com una organització 

crea, entrega i captura
valor .

El Business Model Canvas és una eina 
visual que permet dissenyar i/o 

representar els principals elements en el 
que sustenta el model de negoci  d’una 

empresa.

Molts models de negoci no sobreviuran 
a tots aquests canvis.
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Cupó a la innovació – Motius del nou enfocament (I)

Canvi
In

no
va

ci
ó

Augmentar la capacitat d’innovar per 
construir un model propi que permeti a 
l’empresa…

… prosperar en qualsevol futur impredictible.

… transformar reptes en noves solucions que aportin 
valor de forma sistemàtica i sostenible.

Canvi permanent i accelerat
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Cupó a la innovació – Motius del nou enfocament (II)

… per identificar quins canvis poden 
impactar al negoci.

… per descobrir possibles noves àrees 
d’oportunitat a explorar o iniciatives a 
explotar.

… per decidir on focalitzar els esforços 
d’innovació.

Saber llegir 
l’entorn…

Condició necessària però no suficient
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Cupó a la innovació – Motius del nou enfocament (III)

Però per saber llegir l’entorn cal reflexionar sobre

Situació actual
Model d’innovació

PERSONES I 
ORGANITZACIÓ

ESTRATÈGIA 
D’INNOVACIÓ

PRÀCTICA 
D’INNOVACIÓ

RESULTATS CULTURA

Model de negoci 
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Servei d’assessorament

Cupons ACCIÓ a la innovació
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Servei d’assessorament (I)

Construir les bases per ajudar a l’empresa a 

Servei adreçat a acompanyar a les persones clau de l’organització en un procés de reflexió sobre el seu model 
de negoci i el seu model d’innovació, per identificar els principals canvis que poden impactar al seu negoci i 
definir i prioritzar un conjunt d’iniciatives per donar-hi resposta.

Aquest servei d’assessorament estratègic contempla el següent processos de reflexió:
 Reflexió del model de negoci
 Reflexió del model d’innovació
 Reflexió estratègica de futur (objecte del cupó)

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT

IMPORTANT: Una vegada aprovat el cupó, la empresa beneficiària haurà de dur a terme necessàriament tots els processos de reflexió
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Servei d’assessorament gràfic 1

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADESREFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 
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Servei d’assessorament gràfic 2

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADES

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT
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Servei d’assessorament (II) 

REFLEXIÓ DEL MODEL DE NEGOCI
El servei sempre començarà amb aquest procés de reflexió.

Objectiu Reflexionar sobre el model de negoci actual de l’empresa o 
Unitat de negoci. 

Faciltador/a Tècnics d’ACCIÓ

Temps de dedicació 4-6 hores

Activitats Taller

Lliurable Business Model Canvas

Nota: La persona assessora, sempre i quan l’empresa el convidi, podrà participar en aquest procés.
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Servei d’assessorament gràfic 3

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADES

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT
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Servei d’assessorament (III)

REFLEXIÓ DEL MODEL D’ INNOVACIÓ
Aquest procés ha de finalitzar abans del procés de reflexió estratègica de futur.

Objectiu Reflexionar sobre com està innovant l’empresa, identificant les 
seves fortaleses i debilitats. 

Faciltador/a Tècnics d’ACCIÓ

Temps de dedicació 6-10 hores

Activitats Diagnosi online + Taller

Lliurable ADN Innovador

Nota: La persona assessora, sempre i quan l’empresa el convidi, podrà participar en aquest procés.
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Servei d’assessorament gràfic 4

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADES

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT
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Servei d’assessorament (IV)

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

Objectiu
Reflexionar sobre quins canvis poden impactar al model de 
negoci actual i identificar i prioritzar àrees d’oportunitat i/o 
iniciatives a desenvolupar per donar resposta als mateixos. 

Faciltador/a Persona assessora acreditada en Gestió de la Innovació i/o 
Estratègia

Activitats

A1. Analitzar i identificar quins canvis de l’entorn poden 
impactar (positiva o negativament) al negoci. 
A2. Identificar possibles noves àrees d’oportunitats a explorar 
o iniciatives a explotar. 
A3. Prioritzar les iniciatives i/o àrees d’oportunitat amb un 
criteris definits i justificats. 

Nota: Tècnics d’ACCIÓ poden participar en qualsevol moment d’aquest procés de reflexión.
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Servei d’assessorament (V)

REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

Metodologia Cada persona assessora utilitzarà la seva pròpia metodologia

Lliurable

1. Principals canvis que poden impactar el model de negoci 
analitzat.
2. Breu descripció de les àrees d’oportunitats a explorar o 
iniciatives a explotar identificades (indicant quina relació 
tenen amb els canvis identificats en el punt anterior).
3. Un mínim de 5 criteris definits per prioritzar les oportunitats 
a explorar o iniciatives a explotar identificades en el punt 
anterior (cal justificar el motiu pel qual s’ha escollit cada 
criteri).
4. Llistat prioritzat de les oportunitats a explorar o iniciatives a 
explotar un cop s’han aplicat els criteris del punt anterior.

Nota: Tècnics d’ACCIÓ poden participar en qualsevol moment d’aquest procés de reflexión.
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Servei d’assessorament gràfic 5

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADES

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 

ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT
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Servei d’assessorament (VI)

TANCAMENT DEL SERVEI

Objectiu 

1. Valorar el servei d’assessorament
2. Analitzar conjuntament quins serveis d’ACCIÓ poden ajudar 
a desenvolupar les àrees d’oportunitat o implantar les 
iniciatives prioritzades

Faciltador/a Tècnics d’ACCIÓ

Temps de dedicació 2-4 hores

Activitats Reunions
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Resum

Cupons ACCIÓ a la innovació
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Resum (I)

Objecte del cupó d’innovació

Contractació d'un servei d'assessorament adreçat a acompanyar a les persones clau de l'organització en un
procés de reflexió amb l’objectiu d’identificar els principals canvis que poden impactar al seu negoci i
definir i prioritzar un conjunt d'iniciatives per donar-hi resposta.

Beneficiaris Petites i mitjanes empreses 
(no són objecte les microempreses)

Subvenció màxim de 8.000 € 

Persona assessora Acreditada en Gestió de la Innovació i/o Estratègia 
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Resum gràfic

PERSONA ASSESSORA
ACREDITADA EN ESTRATÈGIA I/O INNOVACIÓ

REFLEXIÓ MODEL DE 
NEGOCI

REFLEXIÓ MODEL D’INNOVACIÓ TANCAMENT DEL 
SERVEI

ANALITZAR LES 
INICIATIVES I ÀREES 

D’OPORTUNITAT 
PRIORITZADES

INICI DEL 
SERVEI

CONCESSIÓ 
DEL CUPÓ REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE FUTUR

METODOLOGIA PRÒPIA

IMPORTANT: És necessària la implicació de tots els membres del comitè de Direcció en els diferents processos de reflexió 

Servei assessorament
ESTAR ESTRATÈGICAMENT PREPARADA PER CANVIAR EN EL MOMENT ADEQUAT

Cupó a la 
Innovació
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Resum (II)

05/07 09:00 h - 29/07 14:00h 
Exhauriment pressupost



Contacta’ns!

934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

Gràcies!

mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/
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