
NUCLIS INTERNACIONALS 
Convocatòria Octubre2020



10h Benvinguda a càrrec de l'Ana Simon, 
gerent de l’Àrea d’Innovació Internacional i Disrupció

10:05h Presentació del programa Nuclis Internacionals i serveis 
EEN. Natàlia Nicolau, Innovació internacional

10:20h Presentació del programa d’atracció de talent
Tecniospring. Laura Pérez, Innovació col·∙laborativa.

10:25h Agències estrangeres i oficines exteriors d’ACCIO.

10:35h Casos d’exit Nuclis Internacionals
- Evarm – Corea del SUd
- Sensotran - Alemanya

10:55h Q&A

11: 15h Comiat



CONNECT	  TO	  ACCIÓ



Baròmetre Innovació Catalunya

+	  INNOVACIÓ +	  INTERNACIONALITZACIÓ
El	  50.6%	  de	  les	  empreses
catalanes han innovat
durant l’any 2019.	  

EL	  54.1%	  de	  les	  empreses
innovadores van	  exportar els
seus productes.	  



El	  binomi innovació-‐internacionalització,	  
clau per	  a	  maximitzar resultats

Increment	  de	  resultats

Nous	  clients

Nousmercats(ninxols I	  
geogràfic)

Nous	  productes/serveis

Estar connectat al	  món et	  permet innovar,	  i	  la	  innovació et	  connecta al	  món.	  



• El Programa de Nuclis Internacional ofereix supor t financer a empreses 
catalanes amb projectes de R+D internacionals de cooperació 
tecnològica.

• Permet que empreses catalanes cooperin amb empreses i centres 
tecnològics internacionals per dur a terme projectes d'R+D d'alt 
impacte i diferencials.

• ACCIÓ ha establer t convenis de col·∙laboració amb diferents països i 
regions, amb l'objectiu de fomentar la cooperació tecnològica.

• El programa Nuclis es va llançar per primera vegada el 2012, amb una 
Convocatòria Israel-Catalunya. En els anys següents, altres països s'han 
inclòs en l’esquema.



PROJECTES INTERNATIONALS

EMPRESA CATALANA
EMPRESA INTERNACIONAL 

O
CENTRE DE RECERCA INTERNACIONAL

Pressupost Mínim
150.000 €

Màxima subvenció
150.000 €



+

PAÍSOS ELEGIBLES

CATALUNYA +
- base operativa
- 3 anys de vida  
- apta financerament  

- FRANÇA
- ALEMANYA
- ISRAEL
- PROVÍNCIA DEL QUEBEC (CANADÀ)
- COREA DEL SUD



Projectes d’RD amb l’obejctiu d’obtenir
prototips i demonstradors de nous 

productes, processos o serveis.



1. PRESSUPOST MÍNIM PER PROJECTE: 150,000 euros

2. SUBVENCIÓ DIRECTE DE FINS A 150,000 euros

3. INTENSITAT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA: fins a 25-70%, depenent de la mida de la companyia i la 
natura de les activitats del projecte.

4. El pressupost haurà de ser equilibrat. Cap companyia executarà més del 70 % del pressupost total.

5. Els projectes podran començar des del dia de la sol·∙licitud i mai abans.

6. Els projectes hauran d'estar emmarcats en els sectors i tecnologies facilitadores definides a l'estratègia
RIS3CAT  de Catalunya.

7. Les tasques definides al projecte de la part catalana s'hauran de portar a terme a Catalunya.

8. La sol·∙licitud es farà en una sola fase. Cada entitat haurà de presentar la sol·∙licitud de finançament al seu
país, a ACCIO en el cas de l'empresa catalana.

9. Els projectes tindran una durada de 3 anys com a màxim, improrrogables.



Personal (fins al 80% del temps laboral)

Col·∙laboracions externes(Centres de recerca, anàlisis…) 
Fins a 50%

Altres despeses relacionades amb les tasquesR&D

Despeses de gestió (fins a 12.000€).

Despeses d’auditòria (max. 3.000€).

Costos indirectes

DESPESES ELEGIBLES



INTERNATIONAL PROJECTS

ACORD DE CONSORCI 
INTERNACIONAL

PROPOSTA DE PROJECTE EN 
COOPERACIÓ

• La sol·∙licitud s’ha de presentar a 
ACCIÓ

• El soci català ha de presentar el 
projecte en cooperació, explicant 
tant les tasques catalanes com les 
tasques del soci estranger.

• Presentació de l'Acord de Consorci 
Internacional s’haurà de presentar 
després de la Concessió a ACCIÓ.

• L’Acord haurà d’incloure:
ü Rols de cada soci.
ü Acord sobre IPR.
ü Autorització a ACCIÓ per fer 

el seguiment de la part  
internacional



CRITERIS D’AVALUACIÓ

Qualitat científica i tecnològica del projecte (40%)

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

Impacte del projecte. NOVETATS! Impacte internacional més
enllà d’Europa i resolució d’algun dels reptes plantejats als
Objectius de desenvolupament sostenible. 



FINANÇAMENT

20%	  BESTRETA	  INICIAL	  
SENSE	  COST

80%	  BESTRETA	  AMB	  
AVAL	  BANCARI

JUSTIFICACIÓ	  DE	  LA	  
PRIMERA	  FASE	  DE	  

PROJECTE	  COINCIDINT	  
AMB	  UNA	  FITA	  

TÈCNICA	  

JUSTIFICACIÓ	  FINAL	  
DEL	  PROJECTE



OCTUBRE’20
CONVOCATÒRIA OBERTA

DATA DE SOL·∙LICITUD

INICI DEL PROJECTE

NOVEMBRE’20
TANCAMENT DE CONVOCATÒRIA

DESEMBRE’20

RESOLUCIÓ DE PROJECTES
FINANÇATS

CALENDARI



ESTADÍSTIQUES 
CONVOCATÒRIA 2019
• EXPRESSIONS D’INTERÈS: 83

• PROJECTES PRESENTATS: 23

• PROJECTES APROVATS: 13

• PROJECTES FINANÇATS: 4 RATI D’ÈXIT: 
31%



Els Nuclis Internacionals R+D, incloent altres programes ERA-NET:

• S’han finançat 71 projectes que han mobilitzat una inversió de quasi 22 millions
d’euros des del 2010.

• Nuclis Internacionals R+D: Des de l’any 2012 el programa ha donat suport a
26 empreses catalanes (24 projectes) amb una inversió de 6 millions d’euros
(2,9 millions d’euros d’ajut).



OOEE’s + EEN: 
SERVEIS DE CERCA DE SOCIS

TÈCNICS ÀREA INNOVACIÓ: 
SERVEIS D’ESTRUCTURACIÓ DE 

PROJECTE



GRÀCIES A TOTES!!


