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Misión, visión y valores
Es la agencia del gobierno de la Generalitat de Catalunya para la competitividad de la empresa

MISIÓN

o Hacer que la 
empresa catalana 
tenga éxito en el 
mercado global

VISIÓN

o Agencia de soporte a la 
empresa reconocida 
nacional e 
internacionalmente por 
la visión y liderazgo en 
la transformación 
empresarial

VALORES

o Liderazgo
o Referencia
o Visión de futuro
o Impacto
o Ilusión
o Respeto
o Profesionalidad
o Responsabilida

d
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Estrategia general

Empresa en el 
centro

Actuaciones de 
impacto

Expertos / 
conectores
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 Conectamos (oficinas)

 Capacitamos e inspiramos (jornadas/ informes)

 Acompañamos en todos los ámbitos que necesita la empresa 

(innovación, internacionalización, financiación, modelo de negocio y 

nuevas oportunidades, etc.)

¿Qué hace ACCIÓ?

COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL
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Programas prioritarios

Disrupción y 
exponencialidad  –
Catalonia Exponential

Sostenibilidad y 
economía circular  
– ProACCIÓ Green

Transformación 
digital  – ProACCIÓ 
4.0

Nuevas 
oportunidades de 
negocio

Presentamos proyectos al Next 
Generation EU

Construímos el ecosistema emprendedor 
y de startups - Startup Catalonia

Primer hub de Startups 
del sur de Europa 
(1.700 startups)

Gestionamos nuevas líneas de 
financiación para la I+D empresarial 

Más de 200 M€ 
mobilizados en I+D 
privada (2020)
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Programa NUCLIS R+D
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Programa 
NUCLIS d’R+D
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A qui va 
dirigit         

el Programa 
NUCLIS 
d’R+D?

SOCI 
INTERNACIONAL

EMPRESA 
CATALANA 

(Líder)

EMPRESA 
CATALANA
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Com és      
el Programa 

NUCLIS 
d’R+D?

Empresa petita Empresa mitjana Empresa gran

Recerca 70% 60% 50%

Desenvolupament 45% 35% 25%

• Desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO reben intensitat 
d’ajut del 100%

Ajut màxim per projecte : 250.000 €

Pressupost mínim dels projectes: 120.000€

Durada màxima dels projectes: 3 anys des de la data d’inici.

Intensitat d’ajut:
• Empresa

Despeses : personal, col·laboracions, altres despeses i indirectes
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Assessorament 

Si tens un projecte d’R+D basat en nous reptes de recerca industrial i desenvolupament experimental, 
contacta’ns i t'assessorarem per trobar el teu Nucli d'R+D. 

L’equip d’ACCIÓ et pot ajudar a: 
• Estructurar els projectes i resoldre els dubtes tècnics per millorar el procés de presentació als Nuclis 

d’R+D.
• Informar-te sobre altres ajuts o incentius per al teu projecte d’R+D que pugin ser compatibles o 

alternatius als Nuclis d’R+D (p.exemple els instruments CDTI)
• Acompanyament/seguiment tècnic dels projectes que obtenen ajut ACCIO
• Cercar socis tecnològics locals a través de TECNIO o l'ecosistema català d’R+D.
• Cercar el millor soci internacional a través de les Oficines Exteriors d’ACCIÓ i la xarxa EEN.
• Accedir a les oportunitats internacionals a través de la Catalonia Open Challenge.

Vols més informació 
sobre els Nuclis d'R+D i el 

serveis d’ACCIÓ? 
Contacta’ns

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/servei-dassessorament-en-innovacio/
https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/04/01/A_pUynZXRwI9nz_z85jUAA/nuclis-d-rd-empresarial/?lang=ca_ES&portal=accio
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/tecnologia-i-rd-per-a-empresa/tecnio/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/oficines-exteriors/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/serveis-sectorials-i-especialitzats/enterprise-europe-network/
https://openchallenges.accio.gencat.cat/marketplace?types=Marketplace%3A%3AAccio2&types=Marketplace%3A%3AAccio1&types=Marketplace%3A%3AAccio3
https://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/2022/04/01/A_pUynZXRwI9nz_z85jUAA/nuclis-d-rd-empresarial/?lang=ca_ES&portal=accio
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Programa Startup Capital
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STARTUP CAPITAL 

Ajut al creixement d’startups deep tech
en fases inicials

Obertura 
Convocatòria

Tancament 
Convocatòria
+ 24 mesos

Període 
d’execució

STARTUP
TECNOLÒGICA

99k

AjutConstitució

Abans obertura 
convocatòria

Dins 18 mesos 
anterior a sol·licitud

€

Pressupost
Mínim 

135.000€

Màxim
200.000€

Fins 75%
Pressupost

Ajut 
99.000€

Mentor

1.000€

Primer finançament per a l’empresa just en el moment de creació, amb
l’objectiu de facilitar l’accès a la següent fase de finançament públic o privat
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Obertura 
Convocatòria

Tancament 
Convocatòria

+ 24 mesos

Període 
d’execució

Constitució
Constitució 

18 mesos fins  
convocatòria

Mínim 
135.000€

Màxim
200.000€

€
Pressupost

Requisits
• 51% de les participacions en mans dels emprenedors.

• Finançament rebut inferior a 250.000 €.

• Inscrita al registre abans obertura convocatòria i fins a 18 mesos abans de
presentació de sol·licitud.

• Establiment operatiu a Catalunya

• Les actuacions subvencionades: entre la data d'inici de la convocatòria i
fins 24 mesos des de la data de tancament de convocatòria.

Intensitat Ajut
99.000€ i 1.000€ 

mentor

No hi haurà opció a pròrroga.
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Tens una idea de projecte d’R+D+i?  o necessites
assessorament per l’estructuració del projecte?

No t’ho perdis!!

Envia la proposta de projecte d’R+D a través de l’enllaç

Fins el  dia 23 de febrer a les 16.00hFormulari de sol.licitud de revisió de 
propuesta de projecte

https://forms.office.com/e/A0JhwgJz0n
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Siguenos en las redes sociales!

accio_cat
@Catalonia_TI

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

Contáctanos!

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

accio.gencat.cat
catalonia.com

¡Gracias!

Unidad Transformación tecnológica y Disrupción

Para más información dirigiros a:
rdempresarial.accio@gencat.cat

Servicio de asesoramiento en innovación y proyectos I+D

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

	Programes de suport a l’R+D d’ACCIO
	Número de diapositiva 2
	Misión, visión y valores
	Estrategia general
	¿Qué hace ACCIÓ?
	Programas prioritarios
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	STARTUP CAPITAL 
	STARTUP CAPITAL 
	Número de diapositiva 15
	¡Gracias!

