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Connecta’t a ACCIÓ



INNOVAR NO 
T’ASSEGURA 

L’ÈXIT, ... 

… PERÒ DISMINUEIX 
LES PROBABILITATS 

DE FRACASSAR



Cupons innovació i  industria 4.0

Startup Capital

Projectes R+D (nuclis economia circular àmbit residus)

Projectes R+D (Col.laboratius INNOTEC)

Tecniospring INDUSTRY

Projectes model de negoci disruptiu

Convocatòries 2021



Si tens al cap un nou producte o servei tecnològic d’alt risc, els 
Nuclis d’R+D empresarial són l’empenta que necessites per fer-
lo realitat. 

Nuclis d’R+D Economia Circular, àmbit residus 
(Conveni ARC)

Programa d’ajuts a Projectes d’R+D: 



Nuclis R+D empresarial + 10 anys donant impuls a les idees més innovadores

Cada euro atorgat ha mobilitzat una inversió de 2,8€ en R+D.

Les empreses beneficiaries han augmentat un 9,8% la facturació.

Les empreses beneficiaries han augmentat un 13,0% la plantilla.

Més del 62% dels beneficiaris exporten i un 25% tenen filial internacional.

http://accio.gencat.cat/nuclis-rd


Nuclis d’R+D economia circular, àmbit residus 2018-2020

8,5 
M€

mobilitzats

3,33
M€
d’ajut 

concedit

31
empreses

participants

30
projectes 
aprovats



Subvenció per concurrència 
competitiva, amb un ajut entre 
el 25% i el 70%. 

Actuacions amb una R+D 
diferencial, d’alt impacte al 
territori en l’àmbit de residus

Inici dels projectes a partir de la 
data de sol·licitud de l’ajut

Projectes emmarcats dins 
dels sectors i les tecnologies 
facilitadores transversals 
(RIS3CAT)

Projecte viable Tècnicament i 
Financerament

ACCIÓ ofereix un servei 
d’assessorament en 
Innovació i Financer
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Convocatòria Nuclis d’R+D empresarial

DOGC: Resolució EMC/1653/2020

Resolució EMC/1653/2020
Convocatòria 2021: 

RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

NUCLIS d’R+D LOCALS en economia circular:

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals

• Projecte que requereixin de la realització de tasques de recerca i desenvolupament (R+D)

que han de contribuir al increment de inversió en R+D a Catalunya en economia circular en 

l’àmbit dels residus. 

• Projectes que responguin a una d’aquestes dues línies/categories:

a) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia podrà ser utilitzat dins del procés productiu 

del propi sol·licitant

b) Projectes de R+D on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a un tercer. 

Què?

Resolució EMC/1653/2020
Convocatòria 2021: 

RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


• Els projectes d’R+D han d’estar relacionats amb la generació i gestió dels residus i comportar nous 

processos o la millora tecnològica dels ja existents, que aportin un salt tecnològic (Technology 

Readiness Levels, TRL) comprés entre el nivell TRL 3 i 7.

• Projectes de R+D presentats una empresa amb establiment operatiu a Catalunya i les activitats 

objecte d’ajut hauran de dur-se a terme a Catalunya.

• El projecte ha de tenir una despesa subvencionable mínima acceptada de 150.000 euros de 

despesa elegible acceptada per projecte. 

NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals

Què?

Resolució EMC/1653/2020
Convocatòria 2021: 

RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


Podran ser beneficiaris les empreses amb experiència i capacitat (infraestructura i 

econòmica) per fer internament l’RD a Catalunya, i que com a mínim tinguin 4 

anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut.

+ ENTITAT COOPERADORA, no són beneficiaris de l’ajut ni realitzen tasques tècniques dins el 

projecte. Actuen com a Stakeholders:

Pathways towards a 
German circular economy

Estudi Regional 
d'implementació

WRAP's vision for the
UK circular economy to 

2020

A circular economy
strategy for Scotland

Circular London Route-

map

A Circular Economy in the
Netherlands by 2050

National Agreement on the
Circular Economy

Strategy for 
Circular 

Economy

Action Plan for 
a Circular 
Economy

Working Towards
a Circular 

Economy - Toronto

Quebec Circulaire

Estratègia d'Impuls a 
l'economia verda i a 
l'economia circular

NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals

Qui?

Resolució EMC/1653/2020
Convocatòria 2021: 

RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

https://static1.squarespace.com/static/5b52037e4611a0606973bc79/t/5d678660d3c92c0001a0f712/1567065698846/Circular_Economy_engl_Freigabe.pdf
https://www.wu.ac.at/fileadmin/wu/d/i/ecolecon/PDF/RESET2020_Regionale_Kreislaufwirtschaft_Report.pdf
http://www.wrap.org.uk/content/wraps-vision-uk-circular-economy-2020
https://www.gov.scot/publications/making-things-last-circular-economy-strategy-scotland/pages/17/
https://www.lwarb.gov.uk/what-we-do/circular-london/circular-economy-route-map/
https://www.government.nl/documents/policy-notes/2016/09/14/a-circular-economy-in-the-netherlands-by-2050
https://www.government.nl/topics/circular-economy/documents/discussion-documents/2017/01/24/national-agreement-on-the-circular-economy
https://mfvm.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/strategy-for-circular-economy/
https://www.ym.fi/en-US/The_environment/Circular_economy
https://www.toronto.ca/services-payments/recycling-organics-garbage/long-term-waste-strategy/working-toward-a-circular-economy/
https://www.quebeccirculaire.org/static/appel-a-initiatives-2020.html
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/impuls/IMPULS-EV_150519.pdf
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


Despeses de personal tècnic contractat. 

Subcontractacions i col·laboracions externes.

Altres despeses vinculades exclusivament a les activitats del projecte d’R+D+I.

Despeses d’auditories.

Costos indirectes (7% de les Despeses de personal)

Despeses subvencionables
Resolució EMC/1653/2020

Convocatòria 2021: 
RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


Tipologia Petita empresa Mitjana empresa Gran empresa

Activitats de recerca
industrial

70% 60% 50%

Activitats de
desenvolupament
experimental

45% 35% 25%

Auditories* 100% 100% 100%
Ajut màx. 150.000 euros per projecte

(*) Despesa subjecte a Reglament d’ajuts Minimis

Quant?
NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals Resolució EMC/1653/2020

Convocatòria 2021: 
RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


Qualitat científica i tecnològica del 
projecte (40)

Estructura de gestió del projecte i 
capacitats del sol·licitant (20)

Impacte del projecte (40)

Criteris de valoració



Com?
NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals Resolució EMC/1653/2020

Convocatòria 2021: 
RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


TRÀMIT DE L’AJUT:
Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la 
realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en 
projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Termini: fins al 30 de juny a les 
14:00h!!

Com?
NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals Resolució EMC/1653/2020

Convocatòria 2021: 
RESOLUCIÓ EMC/1083/2021 

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/llistat-ajuts/tramits/NUCLIS-DE-RECERCA-INDUSTRIAL-I-DESENVOLUPAMENT-EXPERIMENTAL-que-incentivin-la-realitzacio-dactivitats-de-recerca-Industrial-i-desenvolupament-experimental-en-projectes-dEconomia-Circular-especificament-en-lambit-dels-residus
http://residus.gencat.cat/web/.content/home/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions_empreses_entitats/ajuts_ec/resol_EMC_1653_2020.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=898683


Addicionalment al programa d’ajuts, un equip d’experts 
sectorials i tecnològics d’ACCIÓ posa al teu abast diversos 
serveis per al teu projecte d’R+D:

 T’orientem i assessorament en la fase de preparació del 
projecte.

 Realitzem seguiment dels projectes en la fase d’execució 
tècnic del projecte

 T’orientem per tenir accés a deduccions fiscals

 Acompanyament de projectes al CDTI, si el teu projecte no 
ha estat finançat per ACCIÓ

Vols més informació? 
Contacta’ns

Com?
NUCLIS d’R+D en Economia Circular: Característiques Generals



En resum, NUCLIS d’R+D en Economia circular:

 Projectes d’R+D on el protagonista sigui el Residu propi o de tercers, això condiciona el tipus de 

línia de subvenció 

 Els projectes d’aquest nova convocatòria serà en modalitat individual

 Despesa mínima i ajut màxim 150.000 euros

 Intensitat d’ajut entre 25% i el 70% en funció de la tipologia d’empresa i activitat d’R o D 

 Despeses elegibles: personal, col·laboracions externes, altres despeses i s’afegeix un 7% de 

costos indirecte

 Col·laboracions externes màx. 50% del pressupost del projecte

 Mecanisme de sol·licitud amb alguns canvis, tot telemàtic i amb signatura digital

Vols més informació? 
Contacta’ns



19

17 de Juny

Oportunitats a Alemanya en el reciclatge de 
plàstics, bateries i composites

Objectius:

• Conèixer les oportunitats existents en el
mercat alemany de la mà de Germany
Trade & Investment

• Realitzar treball individualitzat amb les
empreses interessades a través de la
col·laboració amb les empreses i
institucions alemanes

21 i 22 de Juny

Innovation Days Clúster Residus

Objectius:

• Conèixer grans tendències tecnològiques
del sector

• Detectar i conèixer línies de subvenció pels
projectes: nacionals i internacionals

• Conèixer nous models de negoci dins del
sector

• Fer reunions i networking entre els
assistents

Obertura d’inscripcions a través de l’Agenda d’ACIÓ en els propers dies



Servei d’Orientació
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
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