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Digital Innovation Hub de Catalunya, Xarxa connectada 
de capacitats digitals

DIH4CAT és la xarxa connectada d'actius,
infraestructures i coneixement a
Catalunya per accelerar la transformació
digital de la indústria i les administracions
catalanes
.

https://dih4cat.cat/

El DIH4CAT és un ecosistema d’innovació
regional, coordinat amb els principals
agents de suport a la digitalització a
Catalunya, orientat a satisfer els reptes de
la indústria a través del



5

Àrea geogràfica d’influència

Xarxa d'Oficines 
Exteriors d’ACCIÓ

DIH4CAT està fonamentalment concebut per donar 
servei a les empreses catalanes, però connecta 
l’ecosistema d’innovació i transformació digital de 
Catalunya amb els ecosistemes regionals, nacionals i 
europeus, permetent l’intercanvi de coneixement i 
l’accés a infraestructures internacionals.
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BENEFICIARIES PRESSUPOST INTENSITAT DE L’AJUT PROVEÏDORS

• Les beneficiàries han 
de ser empreses, amb 
establiment operatiu a 
Catalunya.

• El projecte ha de tenir
una despesa
subvencionable màxima
de 14.500 Euros

• Ajut màxim de 10.000 Euros
per projecte .

• Una mateixa empresa pot
rebre com a màxim 3 cupons
per aquesta línia d’ajut.

• Han de ser Socis o entitats tecnològiques sense ànim de
lucre, formalment vinculades a un European Digital
Innovation Hub i tenir establiment operatiu a Catalunya.

• Únicament es permet la contractació d’un sol proveïdor per
projecte.

Convocatòria oberta fins al 
12 de Desembre de 2022 

+ informació i sol·licitud

• Es subvenciona la contractació de serveis d'assessorament pel testatge, experimentació i validació de l'ús i/o aplicació de 
tecnologies digitals avançades a l'empresa mitjançant l'ús d'infraestructures tecnològiques (com laboratoris, equipaments i 
plataformes tecnològiques) del Digital Innovation Hub, com a pas previ al potencial escalat posterior de la solució tecnològica i la 
seva implementació en forma de projectes. 

• Amb aquests Cupons de testatge podràs fer estudis de viabilitat tecnològica, analitzar nous models de negoci disruptius, fer 
proves de concepte o desenvolupar nous prototips.

• Les empreses sol·licitants han d’acreditar un grau mínim de maduresa digital que correspongui als nivell iniciat, intermedi o 
avançat del Test d’autorientació digital.

• Els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud. La quantitat màxima destinada a la línia és d'1.000.000,00 d'euros.



Adreçat a: directius, gerents, comandaments intermedis o tècnics d’empreses amb responsabilitats sobre
unitats de negoci digitals o industrials en empreses amb establiment operatiu a Catalunya que vulguin
afrontar i/o liderar el procés de transformació digital en les seves organitzacions.

ORGANITZADORS:DURADA I CALENDARI

● DURADA: 39 hores ( 3 mòdus de 13 sessions en total de 3 hores cadascuna).
● HORARI: dimarts i dijous tarda, de 15:30 a 18:30 hores.
● INICI: Dijous, 3 de Novembre de 2022.
● FINALITZACIÓ: Dijous,22 de Desembre de 2022.

CONDICIONS

● COST D’INSCRIPCIÓ: 395 € + IVA per participant. Consultar programa
● POSSIBILITAT DE VISITAR LES INFRAESTRUCTURES pel testeig i l’experimentació dels
projectes d’Industria 4.0 que aglutinen els socis dels 7 àmbits tecnològics DEL DIH4CAT Es
preveuen realitzar entre 3-i 4 visites amb un màxim de 12 hores en total.

Per més informació: 



Plataforma Catalonia Open Challenges




