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FUNCIONS PRINCIPALS:

• Informació veraç i actualitzada: webinars, jornades informatives

• Orientació, assessorament tècnic i seguiment personalitzat

• Identificació de projectes i convocatòries – servei d’alertes 

• Acompanyament a convocatòries

• Participació en projectes estratègics i consorcis (PERTEs), 
articular consorcis

• Mapeig productes financers complementaris (ICF, Avalis, privats)

• Delegació a Madrid

https://www.accio.gencat.cat/nextgen

Volem maximitzar el retorn de fons Next 
Generation cap a les empreses catalanes
Potenciar reequilibri territorial i generació 
d’ocupació

Oficina Next Generation EU

https://www.accio.gencat.cat/nextgen
https://www.accio.gencat.cat/nextgen
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Casos d’èxit fons Next Generation EU
Convocatòries d’ajuts 2021
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Empresa: PHIBO CAD‐CAM, S.L.

Convocatòria: ACTIVA FINANCIACIÓN Industria Conectada 4.0

Sector: Salut i serveis 
sanitaris

Ubicació:  Sentmenat 
(Barcelona)

Tipus d’empresa: Mitjana 
empresa (86 treballadors) 

CNAE: 8623 - Actividades
odontológicas

Data de constitució: 
29/07/2009

Descripció del projecte: 

Projecte centrat en el disseny i la fabricació de pròtesis aplicant 
impressió 3D (CAD CAM). Es construeixen motlles personalitzats, 
esquelets de la peça que després un laboratori acabarà recobrint amb 
ceràmica.
A través d’aquesta tecnologia es redueix el marge d’error gairebé al 0% i 
s’estalvien molèsties a l’usuari final. Reducció de temps i visita a clínica 
de més de 50%. Els seus clients són les clíniques dentals. Si el projecte 
és un èxit, necessitaran personal.

Es van presentar 400 projectes de transformació digital i innovació. Es 
finançaven 35 i van quedar en la posició 12.

Tipus de projecte: Individual

Duració del projecte: 2/3 anys

Pressupost finançable: 2.080.731,70 €

Subvenció: 104.036 € 

Préstec:764.500 € 

Total atorgat: 868.536 €

Títol del projecte: Desenvolupament d’un sistema digital, basat 
en impressió 3D, per a l’obtenció de pròtesis dentals 
personalitzades.

PRTR: C12.I2 Política Industrial.Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial. MINCOTUR.

Activa Financiación – PHIBO CAD-CAM

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/valor-afegit/valor-afegit-fons-next-generation-per-a-la-impressio-3d-de-protesis-dentals/video/6145437/
https://phibo.com/
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Empresa: Tècniques i recuperacions del Girones Tiroi SL

Convocatòria: ACTIVA FINANCIACIÓN Industria Conectada 4.0

Descripció del projecte: 

Software de gestió interna. 

TIRGI és una empresa del sector de la gestió de residus amb un 
centre especial de treball per persones amb risc d'exclusió
social.

Títol del projecte: Desenvolupament d’un sistema de gestió de 
processos i interconnexió departamental i extern basat en 
software.

PRTR: C12.I2 Política Industrial.Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial. MINCOTUR.

Tipus de projecte: Individual

Duració del projecte: 2/3 anys

Pressupost finançable: 212.000 €

Subvenció: 42.400 €

Préstec: 100.000 €

Total atorgat: 142.000 €

Sector: Gestió de residus

Ubicació: Celrà (Girona)

Tipus d’empresa: Mitjana 
empresa (97 treballadors) 

CNAE: 3821 - Tratamiento 
y eliminación de residuos 
no peligrosos

Data de constitució: 
01/01/1999

Activa Financiación – TIRGI

https://www.tirgi.com/
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Empresa: Manufacturas Andreu, S.L.

Convocatòria: ACTIVA FINANCIACIÓN Industria Conectada 4.0

Descripció del projecte: 

Desenvolupament d’una plataforma d'interconnexió de la 
cadena de valor de l'empresa, des dels proveïdors i processos 
de producció fins a la gestió de les comandes als clients amb 
elements d’estimulació industrial.

Títol del projecte: Projecte Digital Customer Journey. 

PRTR: C12.I2 Política Industrial.Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial. MINCOTUR.

Tipus de projecte: Individual

Duració del projecte: 2/3 anys

Pressupost finançable: 73.899 €

Subvenció: 36.948 €

Préstec: 1 €

Total atorgat: 36.949 €

Sector: Tèxtil i moda

Ubicació: Barcelona

Tipus d’empresa: Petita 
empresa (20 treballadors) 

CNAE: 1419 - Confección 
de otras prendas de vestir y 
accesorios

Data de constitució: 
20/03/2019

Activa Financiación – Manufacturas Andreu

https://andreu.barcelona/
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Descripció del projecte: 

Pla innovador d’eficiència energètica.

Casa Mas elabora plats preparats amb productes de proximitat.

Títol del projecte: Pla de recuperació del calor per a la millora 
de l’eficiència i estalvi energètic i reducció dels residus dels llots 
de depuració de les aigües residuals.

Sector: Alimentació

Ubicació: Castellterçol
(Barcelona) 

Tipus d’empresa: Gran 
empresa (300 treballadors) 

CNAE: 1089 - Elaboración 
de otros productos 
alimenticios n.c.o.p.

Data de constitució: 
30/12/1996

Empresa: CASA MAS ALIMENTACIÓN, S.L.

Convocatòria: Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad 
en el ámbito de la industria manufacturera

PRTR: C12.I2 Política Industrial. Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial. MINCOTUR.

Tipus de projecte: Individual

Duració del projecte: 2/3 anys

Pressupost finançable: 207.546 €

Subvenció: 41.509,2 €

Préstec: 124.527,6 €

Total atorgat: 166.036,80 €

IDI – Casa Mas Alimentación

https://www.casamas.com/ca/


8

Descripció del projecte: 

Gestió de residus.

Títol del projecte: Disseny i implementació d’un sistema únic 
de recuperació, revalorització i recirculació de residus del 
procés d’estampació en fred.

Sector: Manufactures del 
disseny 

Ubicació: Rubí (Barcelona)

Tipus d’empresa: Petita 
empresa (10 treballadors) 

CNAE: 4619 - Fabricació
de peces metàl·liques

Data de constitució: 
04/05/2015

Tipus de projecte: Individual

Duració del projecte: 2/3 anys

Pressupost finançable: 336.096 €

Subvenció: 53.775 €

Préstec: 215.101 €

Total atorgat: 268.876 €

Empresa: Coldtech Manufacturing, S.L.

Convocatòria: Ayudas a planes de innovación y sostenibilidad 
en el ámbito de la industria manufacturera

PRTR: C12.I2 Política Industrial. Impulso competitividad y 
sostenibilidad industrial. MINCOTUR.

IDI – Coldtech Manufacturing

https://www.coldtech.org/
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Descripció del projecte: 

Major projecte finançat d’IA per a la personalització del 
tractament de càncer metastàtic.

Busca canviar la manera de tractar aquests càncers, gràcies a 
la integració de dades clíniques, genòmiques, 
anatomopatològiques i imatge radiològica de més de 2000 
pacients mitjançant l'ús de la IA.

Genomcore liderarà i coordinarà la part d’integració, 
estructuració i governança de dades

Títol del projecte: DIPCAN (Digitalització i Maneig de la 
Medicina Personalitzada en Càncer)

Sector: TIC i digitalització
de la indústria

Ubicació: Esplugues de 
Llobregat (Barcelona) 

Tipus d’empresa: Petita 
empresa (20 treballadors) 

CNAE: 7211 - Investigación 
y desarrollo experimental 
en biotecnología

Data de constitució: 
20/01/2015

Empresa: GENOMCORE S. L (Made of Genes)

Convocatòria: Programa de Missions de I+D en IA 2021

PRTR: C16.I1 Estrategia Nacional de IA. Impulso de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. SEDIA.

Consorci: 7 empreses

Duració del projecte: 2 anys

Pressupost total consorci: 10,7 M €

Subvenció consorci: 7,6 M € 

Total atorgat consorci: 7,6 M €

Pressupost empresa: 1.149.513 €

Subvenció empresa: 919.610 €

Missions de I+D en IA – Genomcore

https://cataloniabioht.org/noticies/genomcore-rep-prop-d1m-de-next-generation-eu-per-a-ia-en-personalitzacio-del-tractament-de-cancer-metastatic/
https://genomcore.com/
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Descripció del projecte: 

Creació d'un sistema intel·ligent d'anàlisi de dades que permet 
anticipar i actuar de manera primerenca i ultra ràpida davant les 
principals malalties físiques i psicològiques, en el context de la 
descentralització del sistema de salut i l'envelliment. 

També ús d'IA com el diagnòstic amb ultrasò en 4 àrees clíniques: 
Alzheimer, càncer de pròstata, diabetis i crònics complexos.

Títol del projecte: AI4HEALTHYAGING. IA para el diagnostico y 
tratamiento temprano de enfermedades con gran prevalencia en 
envejecimiento»

Sector: Salut - TIC i 
digitalització

Ubicació: Barcelona 

Tipus d’empresa: Petita 
empresa (18 treballadors) 

CNAE: 7219 - Otra 
investigación y desarrollo 
experimental en ciencias 
naturales y técnica

Data de constitució: 
04/07/2000

Empresa: Starlab Barcelona, S.L.

Convocatòria: Programa de Missions de I+D en IA 2021

PRTR: C16.I1 Estrategia Nacional de IA. Impulso de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico. SEDIA.

Consorci: 15 organitzacions

Duració del projecte: 4 anys

Pressupost total consorci: 12.415.594 € 
(intensitat de l’ajut: 75-100%)

Total atorgat a empreses catalanes: 
3.673.804 € 

Subvenció empresa: 625.588€

Missions de I+D en IA – Starlab Barcelona

https://www.starlab.es/
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Descripció del projecte: 

És un projecte d'investigació d'una nova vacuna contra el virus 
sincitial respiratori (VRS), causant de bronquiolitis i pneumònia, 
que afecta totes les edats i especialment nens molt petits de tot 
el món. 

Títol del projecte: Investigació d’una vacuna per malaltia
respiratoria humana. 

Sector: Recerca & 
Desenvolupament

Ubicació: Amer (Girona)

Tipus d’empresa: Gran 
empresa 

CNAE: 7490 - Otras 
actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
n.c.o.p

Empresa: Hipra Scientific, S.L.

Convocatòria: Missions Ciència Innovació teràpies avançades i 
medicaments Emergents

PRTR: C17 I1 Ciencia. PERTE SV. OE2 CDTI

HIPRA SCIENTIFIC SLU Representant (3.138.364 € - 2.042.036 €) 
BIOTECH VANA SL Soci (532.037 € - 426.629 €)
NOSTRUM BIODISCOVERY SL Soci (583.762 € - 468.169 €) Núm ws: 10 
Parc Científic Bcn
POLYPEPTIDE THERAPEUTIC SOLUTIONS SL Soci (1.339.639 € -
1.006.229 €)

Consorci: 4 organitzacions (2 catalanes i 
2 valencianes)

Pressupost total consorci: 5.593.802 €

Total atorgat consorci: 3.943.065 € 
(70,4%)

Pressupost empresa: 3.138.364 €

Subvenció empresa: 2.042.036 €

Total atorgat empresa: 2.042.036 €

Missions CDTI – HIPRA

https://www.hipra.com/
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El Clúster Vitivinícola Català va presentar 3 projectes per 
aquesta convocatòria:

Projecte 1: BI&Consumidor: Millora del coneixement i 
l'experiència del consumidor de vi mitjançant tasts amb IoT i la 
monitorització dels seus patrons de compra.

Projecte 2: VIDVOLT4.0: Implantació de la Intel·ligencia Artificial 
per a la millora en la gestió de les plaques solars en parcel·les
agrovoltàiques.

Projecte 3: LOCALVINO: Implementació de IoT i certificació 
Blockchain per part de les Denominacions d’Origen per a la 
prevenció del frau.

Sector: Recerca & 
Desenvolupament

Ubicació: Vilafranca del 
Penedès (Barcelona)

Tipus d’empresa: Clúster, 
82 socis 

CNAE: 7490 - Otras 
actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
n.c.o.p

Data de constitució: 
01/01/2009

Empresa: Associació AEI INNOVI

Convocatòria: Ajuts de suport a Agrupacions Empresarials
Innovadores

PRTR: C13 I3 Impulso a la pyme

Subvenció projecte 1: 88.932 €

Subvenció projecte 2: 139.952 €

Subvenció projecte 3: 198.871 €

Total atorgat: 427.755 €

En els projectes hi han participat 14 
empreses, essent el 80% pimes molts 
diverses: startups (com Winelovers o 
Upwine), empreses centenàries (com 
Sumarroca) i Denominacions d'Origen 
(com Montsant).

AEI – INNOVI

https://www.innovi.cat/


Contacta’ns!

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

accio.gencat.cat
catalonia.com

Gràcies!

Oficina Next Generation EU
Unitat d’Estratègia Empresarial
ACCIÓ
reactivacio@correu.accio.gencat.cat

Segueix-nos a les xarxes socials!

accio_cat
@Catalonia_TI

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

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