Memòria
ACCIÓ 2018
accio.gencat.cat

Memòria
ACCIÓ 2018

Principals resultats ACCIÓ 2018
Resutats Globals
Més de 23.300
clients atesos

Ajuts

Més de 15.400
projectes acompanyats

13.172 llocs de treball
generats directa i
indirectament

Més de 990 M€
d’inversió mobilitzada

Satisfacció

(1)

1.205 sol·licituds presentades
1.434 empreses

16,5 M€
import d’ajut

• Índex mig de satisfacció global per ACCIÓ: 8,2
• Índex de recomanació d’ACCIÓ (Net Promote Score ):
+51,7

447 sol·licituds aprovades
556 empreses

438,5 M€
d’inversió mobilitzada

1. Nota: les dades de la línia d’ajuts de Comunitats Ris3cat i Nuclis (Feder) no estan incloses en el total de sol·licituds/ empreses aprovades, ja que estan pendents de resolució.

Reconeixements
Catalonia Trade & Investment, guardonada com a “Investment Promotion Agency of the Year Highly commended” a la tercera edició dels fDi Strategy Awards (Grup Financial Times). Aquests
premis també reconeixen Catalonia Trade & Investment per: China engagement, Expansions,
Indústria 4.0, Second Footprint.

Catalunya és la regió més atractiva del sud d’Europa en termes d’inversió estrangera els
anys 2018 i 2019, segons el fDi’s European Cities and Regions of the Future 2018/2019.
La publicació també premia Catalunya per comptar amb la millor estratègia per captar inversió
estrangera entre les regions europees de més de quatre milions d’habitants.

El projecte europe RaiSE, liderat per ACCIÓ, va guanyar el 10 d’octubre de 2018 el concurs
“Interreg Talks: 6 projects, 1 slam” celebrat a Brussel·les en el marc de la Setmana Europea de
les Regions i les Ciutats organitzat per INTERACT.

Innovació
Principals resultats d’impacte
226,03 M€ mobilitzats d’inversió en R+D privada.
Per primera vegada s’han superat els 1.000 M€ d’ajut a
través del Programa Horizon 2020 1.019,5 M€ captats en
subvencions del Programa (2014-abril 2018).
• 2,7% del total de fons atorgats a l’UE.
• D’aquests 1.019,5 M€, un 25,1% (255,89 M€) s’ha destinat a empreses.

Acreditació TECNIO
Segell que acredita a proveïdors catalans els quals
participen en el procés de transferència de
tecnologia i coneixement, per tal de reforçar i
articular el sistema català d’innovació.
81 entitats TECNIO acreditades en 5 categories:
60 entitats desenvolupadors de tecnologia públics.
5 entitats desenvolupadors de tecnologia privats.

Catalunya és la regió d’Europa que atreu més recursos
d’innovació per a pimes (SME Instrument):

1 entitat desenvolupadors sense ànim de lucre avançats.

• 201 pimes catalanes han obtingut 84,2 M€ a fons perdut (període
2014 - febrer 2018).
• Catalunya ha captat el 4,7% del total d’ajuts.
• Catalunya concentra el 28,1% del total dels fons a l’Estat Espanyol.

11 entitats facilitadors de tecnologia.

MÉS DE 8.100
PROJECTES
D’INNOVACIÓ
ACOMPANYATS

MÉS DE 7.900
CLIENTS

4 entitats altres desenvolupadors sense ànim de lucre.

Innotec
Suport a projectes d’R+D+i d’empreses PIME catalanes amb agents de
tecnologia homologats.
73 projectes presentats 19 projectes aprovats.
108 empreses presentades 29 empreses aprovades.
Import de l’ajut: 1,38 M€.
Inversió mobilitzada: 2,08 M€.

Assessoraments personalitzats
Servei per ajudar a les empreses catalanes a trobar els instruments de
finançament més adequats per als seus projectes d’R+D, amb l’objectiu de
maximitzar les possibilitats que els projectes es puguin executar amb èxit i
identificar els socis més adequats per a dur a terme projectes d’R+D.
422 estructuració tècnica i /o cerca de finançament a projectes d’R+D+i.
574 assessoraments en cerca de socis.
883 seguiment de projectes.
1.047 empreses úniques participants.

Resultats TECNIO
Segell TECNIO identifica els desenvolupadors de les tecnologies més
innovadores i els facilitadors que participen en el procés de transferència de
tecnologia i de coneixement a l’empresa.

Plans d’actuació en transferència tecnològica dels
desenvolupadors públics
Ajuts per fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d’inversió
en R+D+i i els índexs d’innovació i transferència tecnològica.
16 projectes presentats i aprovats.
16 empreses presentades i aprovades.
Import de l’ajut: 0,47 M€.
Inversió mobilitzada: 0,48 M€.

Tecniospring Plus
Programa de desenvolupament de projectes de recerca aplicada i
transferència de tecnologia, realitzat mitjançant la contractació de personal
investigador experimentat per un període de 2 anys.
103 projectes presentats 37 projectes aprovats.

Més de 4.000 empreses clients.

103 empreses presentades 37 empreses aprovades.

139,3 M€ d’ingressos totals.

Import de l’ajut: 4,69 M€.

29 patents europees sol·licitades.
12 patents transferides.
3 spin off creades.

EURECAT
Centre tecnològic de Catalunya que actua com a proveïdor de tecnologia
innovadora i diferencial per a donar resposta a les necessitats d’innovació de
les empreses i impulsar la seva competitivitat.

Nuclis internacionals
Programa enfocat a actuacions d’R+D diferencials d’empreses amb forta
capacitat de generar externalitats a Catalunya que difícilment es podrien dur
a terme per la iniciativa privada sense suport públic, per l’alt risc tecnològic
associat.
Nuclis Internacionals Unilaterals i Bilaterals:

Facturació de 5,9 M€ en projectes europeus Eurecat.

• 8 projectes presentats 4 projectes aprovats.
• 10 empreses presentades 5 empreses aprovades.
• Import ajut: 0,52 M€.
• Inversió generada: 1,05 M€.

1.155 empreses clients.

Nuclis Internacionals ERA-net MANUNET III:

20 M€ d’import atorgat via conveni Eurecat i adscrits.
73,6 M€ d’ingressos totals Eurecat i adscrits.

• 1 projecte presentat.

Nuclis de recerca industrial i desenvolupament
experimental en projectes d’Economia Circular
(residus)
Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D en projectes
d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus.
12 projectes presentats 4 projectes aprovats.
13 empreses presentades 5 empreses aprovades.
Import de l’ajut: 0,54 M€.
Inversió mobilitzada: 1,78 M€.

Programa de comunitats RIS3CAT
Programa per ajudar a les empreses catalanes a trobar els instruments de
finançament més adequats per als seus projectes d’R+D, amb l’objectiu de
maximitzar les possibilitats que els projectes es puguin executar amb èxit i
identificar els socis més adequats per a dur a terme projectes d’R+D.

Assessorament Horizon 2020 i SME Instrument
Programa que ofereix oportunitats a les empreses i altres entitats catalanes per
a dur a terme projectes de recerca, desenvolupament i innovació en entorns
internacionals d’excel·lència.
217 projectes KAM (Key Account Manager) gestionats.
7 projectes SME prèviament assessorats.
9,5 M€ d’inversió mobilitzada per les pimes que s’han presentat al SME.

Servei EEN (Enterprise Europe Network)
Diagnosi, orientació i assistència en els processos de transferència tecnològica i
de cerca de socis tecnològics i d’R+D a través de la xarxa pública de cooperació
tecnològica més gran del món.
85 cerques de socis mitjançant la xarxa EEN.
54 acords signats.
36 activitats de Brokerage events realitzats amb una participació de 455
empreses catalanes.

Línia de cupons a la innovació
Prestació de serveis d’innovació a través de l’obtenció d’un descompte
econòmic en forma de cupó, que es pot bescanviar amb un proveïdor acreditat
per ACCIÓ, de forma ràpida, àgil i flexible.
242 projectes presentats 71 projectes aprovats.
242 empreses presentades 71 empreses aprovades.
Import de l’ajut: 0,30 M€.
Inversió mobilitzada: 0,43 M€.

Programa innovació
Eines d’acompanyament per a la millora del procés d’innovació de les empreses
a fi d’incrementar els resultats empresarials.
Reinnova
• 20 projectes gestionats de 19 empreses.
Itinerari Innovar per créixer:
• 34 projectes gestionats de 9 empreses.

Innovació internacional a través de les oficines
exteriors de comerç i inversions
Foment de la cooperació tecnològica entre empreses i proveïdors tecnològics
catalans, amb empreses i proveïdors estrangers.
44 projectes gestionats.
18 empreses participants.
29 projectes de venda de tecnologia.

Dinamització de la innovació

Ajuts a incentivar programes d’escoles de negoci

Activitats de sensibilització i dinamització per tal de donar a conèixer la
innovació a les empreses, principalment PIMEs, de qualsevol sector, arreu de
Catalunya.

Assessorament enfocat a la validació del model de negoci, cerca i consolidació
dels primers clients, cerca de finançament per créixer, accés a mercats
internacionals a través del suport d’escoles de negoci.

5 esmorzars d’innovació (Barcelona i Delegacions) amb més de 200
assistents.
22 jornades i tallers per la promoció de la innovació amb més de 400
assistents.

9 projectes presentats 6 projectes aprovats.
9 empreses presentades 6 empreses aprovades.
Import de l’ajut: 0,23 M€.
Inversió mobilitzada: 0,29 M€.

Innovar amb startups
Programa que combina el potencial innovador de les startups amb les
capacitats de les empreses consolidades, amb l’objectiu d’establir relacions
beneficioses per ambdues parts.
18 acords assolits entre Start-up i empreses consolidades.

Barcelona & Catalonia Startup Hub
Plataforma que recull informació sobre l’ecosistema emprenedor català de
Catalunya amb l’objectiu de posicionar aquest ecosistema al món i impulsar la
captació d’inversions en l’àmbit de l’emprenedoria.

131 contactes facilitats entre empreses i startups.

Més de 1.300 startups incorporades al directori d’startups catalanes.

0,33 M€ inversió mobilitzada línia de préstec participatiu IFEM.

Participació a 12 fires d’abast internacional.

Ajuts a incentivar el creixement en fases inicials
startups tecnològiques
Ajuts per accelerar el procés de desenvolupament i evolució de les startups
que basen la seva activitat en les aplicacions de nous descobriments científics
o tecnològics per a la generació de nous productes, processos o serveis.

Programa connexió internacional per startups
Programa d’acompanyament a les startups catalanes a connectar-se i a vendre
en els mercats de la Unió Europea i del continent americà i impulsar l’equip i el
negoci perquè l’empresa s’internacionalitzi amb èxit.
70 empreses participants en les activitats de conexió.

172 projectes presentats 20 projectes aprovats.

8 startups han arribat acords (comercials o altres tipus).

172 empreses presentades 20 empreses aprovades.

4 missions específiques per startups.
.
3 programes “Road to”: Boston, Silicon Valley, Barcelona (Argentina
Edition).

Import de l’ajut: 1,52 M€.
Inversió mobilitzada: 3,19 M€.

Internacionalització
Principals resultats d’impacte

Servei de Comercialització

447,4 M€ d’exportacions a través de projectes gestionats per ACCIÓ.

Informació i assessorament a les empreses en la seva estratègia
d’internacionalització i les eines de suport que ofereix ACCIÓ.
1.552 assessoraments a 958 empreses.
8,4 índex de satisfacció.

29,6 € EN
1 € INVERTIT A LES
OFICINES EXTERIORS = EXPORTACIÓ
El 5,3% de les empreses exportadores regulars de Catalunya
va passar per ACCIÓ per ampliar o consolidar la seva presència
internacional.
L’impacte sobre la creació d’ocupació induïda per l’augment de les
exportacions s’estima en prop de 1.356 llocs de treball a Catalunya
(1.741 si s’inclou la ocupació creada a l’exterior).

Projectes i clients Internacionalització
MÉS DE 1.600
PROJECTES D’INTERNACIONALITZACIÓ
ACOMPANYATS

MÉS DE
2.600
CLIENTS

Programa i actuacions geogràfiques
Disseny de programes específics ad hoc per oferir serveis de valor adaptats a
les necessitats de cada subsector.
34 seminaris sector país amb 748 assistents.
9 actuacions sectorials desenvolupades amb 129 participants.

Cupons a la Internacionalització
Ajuts dirigits a empreses catalanes interessades per posar en marxa el seu
projecte d’exportació.
242 projectes presentats 140 projectes aprovats.
Import de l’ajut: 0,5 M€.
Inversió mobilitzada: 0,62 M€.

Oficina tècnica contractació pública internacional

Suppliers Search Service

Programes i serveis especialitzats per donar suport a l’empresa en les diferents
fases de la internacionalització relacionada amb clients públics internacionals,
ja siguin organismes multilaterals o organismes públics locals.

Servei d’ajuda i acompanyament a les empreses estrangeres en la identificació
de proveïdors catalans.
137 projectes gestionats amb 126 empreses.

52 projectes gestionats.

119 projectes materialitzats.

29 projectes materialitzats.

231 oportunitats generades per les empreses catalanes.

36 empreses participants.
13,7 M€ volum de negoci aconseguit (previsió impacte trienni 2018-2020).
80 consultes gestionades.

Oficina tècnica de barreres a la internacionalització
Accés a mercats internacionals per part de les empreses catalanes mitjançant
eines i serveis de suport que ajudin a minorar l’impacte i efectes de les barreres
existents en origen i en destí.

Acreditació d’Agents de Suport a la
Internacionalització
Segell que acredita a agents de suport a la internacionalització que vulguin
potenciar la col·laboració público-privada en la promoció de l’empresa
catalana al món.
64 entitats acreditades al 2018 en 5 categories:

1.225 consultes resoltes.

Entitats de promoció: 35.

620 empreses ateses.

Entitats d’assessorament: 30.

19 sessions tècniques realitzades amb més de 650 empreses participants.

Entitats de formació: 11.

Més de 1.100 empreses registrades al Catalonia Trade Portal, servei
digital d’informació per accés a mercats internacionals.

Empreses privades: 8.

Economia Social
Aracoop Internacional: internacionalització de les empreses d’economia
social amb seu a Catalunya.
Projecte RaiSE Interreg Europe: intercanvi de bones pràctiques per
millorar les polítiques públiques de suport empresarial.
Aracoop:
• 29 projectes gestionats de 22 empreses.
Projecte RaiSE Interreg Europe:
• 31 empreses i entitats participants als programes.
S’ha definit i elaborat l’Estratègia Empresa i Drets Humans.

Entitats de finançament: 3.

Inversió i empreses estrangeres
Principals resultats d’impacte

Servei de Localització Empresarial

129 € d’inversió atrets per cada euro de pressupost dedicat a
captació d’inversions.
8,2 M€ atrets per cada recurs humà equivalent a jornada complerta
de Catalonia Trade & Investment.
1€ invertit a les Oficines Exteriors = 21,3 € en inversió estrangera.

MÉS DE 530
PROJECTES D’INVERSIÓ
ACOMPANYATS

1.128
CLIENTS

Gestió de projectes d’inversió
Materiaització dels projectes d’inversió viables econòmicament que
incrementin l’activitat econòmica a Catalunya i afavoreixin l’ocupació de
qualitat.
84 projectes materialitzats.
322,31 M€ d’inversió mobilitzada.

Cerca i assessorament a les empreses estrangeres amb un projecte d’inversió
que necessiten espais on ubicar-se (terrenys, naus, oficines o altres),
contribuint així a la materialització amb èxit del projecte.
91 projectes assessorats.
30 empreses inversores assessorades.

Aftercare
Servei que detecta i fomenta nous projectes d’inversió i/o de manteniment a
Catalunya, així com per preveu potencials riscos dels projectes ja implantats.
400 empreses a les que s’ha realitzat aftercare.

Servei de Mobilitat Internacional per a Directius
Mobilitat del talent necessari per al projecte, donant un primer assessorament
i anàlisi del full de ruta a seguir pel futur inversor en l’àmbit d’estrangeria
(obtenció permisos treball i residència, trasllats intraempresarials, etc.) a
Catalunya.

5.455 llocs de treball creats i 1.269 llocs de treball mantinguts.

36 projectes assessorats.

376 projectes d’inversió oberts / 233 projectes iniciats / 179 oportunitats
					(leads) detectades.

72 empreses inversores assessorades.

Ajuts Inversió d’Alt Impacte
Ajuts per atraure nova activitat empresarial a Catalunya, subvencionant
projectes d’inversió en actius fixes, de creació d’ocupació, de creació de centres
d’R+D i projectes vinculats a la compra d’Unitats Productives d’empreses en
concurs de creditors.
68 sol·licituds presentades:
• 29 projectes aprovats.
• 421,16 M€ d’inversió mobilitzada (generada).
• 4,5 M€ import atorgat.
• 1.745 llocs de treball creats.

PER CADA EURO DE SUBVENCIÓ,
S’HA INVERTIT 93,5 € A CATALUNYA

Pla de promoció internacional
Actuacions de promoció de Catalunya com destinació d’inversió estrangera.
Més de 1.000 visites a empreses estrangeres potencialment inversores
(sense presència a Catalunya).
419 visites a agents multiplicadors internacionals.
363 visites a fires, assistència a actes i presentacions.

Servei d’assessorament d’incentius
Assessorament en matèria d’incentius i opcions de finançament, tant
de programes del Govern com d’altres fonts i programes públics (locals,
nacionals, europeus, etc.).
122 projectes d’inversió assessorats.
149 empreses inversores assessorades.

Programa Multiplicadors
Xarxa de multiplicadors per incrementar els projectes que ens apropen
i donar un servei més personalitzat als projectes d’inversió, amb la seva
col·laboració tècnica.
88 projectes d’inversió assessorats.
200 visites a multiplicadors realitzades.
18 projectes materialitzats amb via d’entrada multiplicadors.

Oficines Exteriors de Comerç i
Inversions de Catalunya

40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions, àmbit d’actuació que
abasta més de 100 països.

5.342 ASSESSORAMENTS PERSONALITZATS

+1.600 projectes gestionats per les Oficines amb més de 900 empreses.
1.145 projectes materialitzats l’any 2018.

3.599 EMPRESES ASSESSORADES

AL 2018 S’HAN CELEBRAT ELS 30 ANYS D’ACTIVITAT DE LES OFICINES EXTERIORS DE COMERÇ I
INVERSIONS.

Finançament
Principals resultats d’impacte
MÉS DE 1.870
CLIENTS

MÉS DE 3.100 PROJECTES DE
FINANÇAMENT ACOMPANYATS

Xarxa d’inversors privats (XIP)
Punt de trobada entre els diferents inversors que els permet multiplicar les opcions de recerca de recursos. Programa dissenyat per fomentar la creació o el
creixement d’empreses innovadores amb alt potencial de creixement a Catalunya.
11 xarxes certificades 3.110 inversors adscrits 1.466 inversors actius.
2.983 projectes atesos 1.053 presentats a inversors.
79 operacions tancades amb un import de 14,8 M€.

Acreditació agents finançament alternatiu
Segell que acredita a entitats de finançament alternatiu per a facilitar una millor gestió financera i augmentar les opcions de finançament de les empreses
catalanes.
19 agents de finançament acreditats en 4 categories:
• Finançament col·lectiu de préstec (Crowdlending): 3 155 préstecs per un import de 8,8 M€.
• Finançament garantit de factures (Invoice trading): 2 64,8 M€ en més de 3.000 descomptes.
• Finançament col·lectiu d’inversió (Crowdequity): 3 26 operacions d’inversió per un import de més 11 M€.
• Xarxes d’Inversors Privats (Business Angels): 11 79 empreses catalanes invertides a través de les XIP per un import de 14,8 M€.

Servei assessorament financer (SAF)
Servei d’assessorament a pimes i startups sobre les possibilitats de finançament al seu abast.
188 empreses ateses pel servei 680 proveïdors recomanats
204 proveïdors de finançament en cartera.
4,8 M€ en finançament obtingut.

Difusió instruments de finançament
Sessions informatives i de sensibilització que posen a debat temes d’interès.
39 jornades amb 1.650 assistents:
• 18 esmorzars de finançament amb 944 assistents.
• 13 tallers amb 414 assistents.
• 8 showrooms amb 292 assistents.

Esmorzar de finançament d’ACCIÓ.

Fòrum d’inversió 2018.

Clústers

Delegacions territorials

Principals resultats d’impacte

Principals resultats d’impacte

MÉS DE 180 PROJECTES
DE CLÚSTERS ACOMPANYATS

2.500 EMPRESES

Línia d’Ajut a Iniciatives de Reforç de la
Competitivitat
Programa de consolidació d’estructures clúster de les entitats integrants
del Programa Catalunya Clústers i suport als projectes de reforç competitiu
empresarial dutes a terme per entitats de suport a l’empresa.
106 projectes presentats 82 projectes aprovats.
Més de 200 empreses presentades 165 empreses aprovades.

2.231 EMPRESES

7 DELEGACIONS D’ACCIÓ A CATALUNYA
• Catalunya Central
• Girona
• Lleida
• Alt Pirineu i Aran

• Tarragona
• Terres de l’Ebre
• Alt Penedès, Garraf i Maresme

Assessorament Empresarial
Informació i assessorament a les empreses envers els seus projectes
d’internacionalització, R+D+i, inversió i competitivitat empresarial en general,
prescrivint els serveis, programes i eines més adients als seus projectes.

Import de l’ajut: 1,5 M€.

1.136 visites i atenció a empreses.

Inversió mobilitzada: 2,3 M€.

998 empreses diferents assessorades.
197 reunions amb entitats empresarials i ens locals.

Programa Catalunya Clústers
Programa d’impuls a les polítiques de clústers que permet racionalitzar
l’ecosistema de les organitzacions clúster catalanes, incrementant la seva
visibilitat internacional.
30 clústers formen part del Programa Catalunya Clústers:
• 74.000 M€ de facturació agregada.
• 2.300 membres.
• 310.000 treballadors.
12 clústers a l’Espai Catalunya Clústers.

30 ORGANITZACIONS CLÚSTER CERTIFICADES
AMB BRONZE LABEL O SUPERIOR PER L’EUROPEAN SECRETARIAT FOR CLUSTER ANALYSIS (ESCA)

Capacitació Equips Organitzacions Clústers
Eines i serveis de suport als equips clústers, per contribuir a millorar les seves
habilitats i potenciar el seu talent.
9 activitats realitzades en el marc del programa de capacitació equips
organització clúster.
169 assistents a les activitats realitzades.

Connexió internacional clúster
Connexió internacional dels clústers catalans presents al programa i foment
del desenvolupament de projectes internacionals.
62 assessoraments realitzats a través del Servei d’Assessorament en
projectes europeus per a clústers.

Actuacions al territori
Actuacions per acostar els serveis i programes d’ACCIÓ al territori,
contribuint així a la millora de la competitivitat del teixit empresarial català
i al posicionament d’ACCIÓ com a referent en els àmbits de la innovació,
internacionalització i atracció d’inversions.
354 entrevistes amb les Oficines Exteriors.
Més de 70 actes propis organitzats.
16 jornades coorganitzades amb entitats empresarials i ens locals.
Participació en 46 actuacions de tercers.

Relacions institucionals i projecció
internacional
Principals resultats d’impacte

Participació en xarxes
Participació i contribució en 19 xarxes internacionals que afavoreixen la
internacionalització i innovació de les empreses i economia catalanes.

MÉS DE 170
PROJECTES
ACOMPANYATS

MÉS DE 3.000
EMPRESES
Enterprise Europe
Network Catalonia

RegioTex

Missions estratègiques
Actuacions empresarials a l’exterior organitzades per ACCIÓ amb empreses
que es basen en una oportunitat sector/país o bé en algun esdeveniment
estratègic, per tal de donar suport a la implantació i consolidació de l’empresa
al mercat i/o consolidar l’ecosistema de R+D+I i emprenedoria.

4 Motors

Baltic Sea Region
Innovation Express

Euroregió PirineusMediterrània

ANIMA Invetsment
Network

31 missions organitzades amb un total de 376 empreses participants.

Missions amb entitats
Missions directes o inverses habitualment sectorials organitzades per les
patronals, entitats sectorials i clústers a destinacions concretes seguint
objectius de prospecció de mercat.
14 missions recolzades 136 empreses participants.

Districts of
Creativity

PSLO World Bank

ADR

EBAN

Vanguard Initiative

INVEST EUROPE
Network EVCA

Import de l’ajut: 0,24 M€.

Missions amb cambres
Actuacions empresarials multisectorials organitzades des de les Oficines
Exteriors.
23 missions realitzades.
193 empreses participants.

REALITZACIÓ DE 5 VIATGES INSTITUCIONALS
A CALIFÒRNIA, ARGENTINA, CANNES-LIÓ,
ESTATS UNITS I ESCÒCIA.

Delegacions internacionals

TCI Network

ACTE (European
Textile Collectivities
Association)

Atenció a les delegacions internacionals tant institucionals com empresarials
que visiten Catalunya.
107 delegacions ateses:

Errin

•15 delegacions institucionals.
• 92 delegacions empresarials.

Ellen MacArthur
Foundation

55 agendes organitzades amb més d’una reunió/visita.

Programa de promoció a fires

EARTO

Pla destinat a promocionar els Serveis d’ACCIÓ a les fires realitzades a Barcelona
per millorar la capacitat comercialitzadora, augmentar el nivell de captació
d’ACCIO, així com millorar la qualitat de la informació que arriba a les empreses.
13 fires visitades:
• 411 empreses amb reunió a les fires.
• 210 empreses noves reunides.

EURADA

RTPO (International
Network for Regional
Trade Promotion
Organisations)

Projectes Europeus
18 PROJECTES
EUROPEUS

11 M€ FINANÇAMENT
REBUT DE FONS EUROPEUS

126 ENTITATS COL·LABORADORES
DE 35 PAÏSOS

Innovació
EMEurope
Cofinançat per:
H2020 (ERA-Net
COFUND)

TECNIOspring
Cofinançat per: 7PM
(M. SkłodowskaCurie)

TECNIOspring +
Cofinançat
per: H2020 (M.
Skłodowska-Curie)

17,7 M€

17,3 M€

7,9 M€

10,2 M€

S3Chem
Cofinançat per:
INTERREG EUROPE

S34GROWTH
Cofinançat per:
INTERREG EUROPE

LINKS UP
Cofinançat per:
INTERREG SUDOE

INNCAT 17-18
Cofinançat per:
H2020 (EEN)

1,9 M€

1,1 M€

243.000 €

GreenoMed
Cofinançat per:
INTERREG MED

Near US
Cofinançat per:
H2020

MANUNET III
Cofinançat per:
H2020 (ERA-Net
COFUND)

2,2 M€

ScaleCat
Cofinançat per:
COSME

Empowa
Cofinançat per:
COSME

50.000 €

3 M€

2 M€

250.000 €

Internacionalització

INTER TEX
Cofinançat per:
INTERREG SUDOE

RaiSE
Cofinançat per:
INTERREG EUROPE

975.000 €

Internacionalització i
innovació

Ppact
Cofinançat per:
COSME

1,5 M€

330.000 €

Desenvolupament
industrial

Clústers

CATCIM 17-18 (Enterprise
Europe Network)
Cofinançat per: COSME (EEN)

The Next Society
(MedVentures)
Cofinançat per: EuropeAid

TRAILS
Cofinançat per: INTERREG
POCTEFA

2,2 M€

3,3 M€

1,4 M€

1. Pressupost global de cada projecte.

Actes i esdeveniments
de referència

Grans actes
Fòrum d’inversió

1.107 INSCRITS

• 102 EMPRESES CANDIDATES
• 21 EMPRESES SELECCIONADES
• 50 EMPRESES AL CATÀLEG

652 ASSISTENTS

400 REUNIONS PROGRAMADES

7,9 D’ÍNDEX DE SATISFACCIÓ

Setmana de la
Internacionalització

Setmana de la Internacionalització

CONNECTA’T AL MÓN
14 - 18 maig 2018
accio.gencat.cat/setmana
#Setmana18

Amb el patrocini de:

d’ACCIÓ al món
Vinil 2755 x 930.indd 1

400 EMPRESES
PARTICIPANTS

INDEX DE SATISFACCIÓ
INTERNATIONAL BUSINESS DAYS:

7,6 D’ÍNDEX DE
SATISFACCIÓ

9/5/18 13:58

• 8 SEMINARIS ESPECIALITZATS
• 70 PONENTS I EXPERTS

• Àsia: 8,2
• Europa: 7,9
• Àfrica i Orient Mitjà: 7,8
• Amèrica: 7,8

The Hub Event

MÉS DE 500 ASSISTENTS

7,3 D’ÍNDEX DE SATISFACCIÓ

Esdeveniments de referència
amb la participació d’ACCIÓ

• 62 empreses catalanes a l’estand de la Generalitat de
Catalunya.
• 3.537 visites concertades i espontànies.
• 1.407 reunions del brokerage.
• 150 empreses catalanes NO TIC han aprofitat el MWC
gràcies al programa Going Digital.
• 8 M€ volum de negoci generat al Pavelló català.
• 8,36 M€ volum de negoci generat al App Planet.
• La valoració global ha estat de 8,9 sobre 10.

• 45 empreses catalanes participen amb estand als
espais de la Generalitat.
• 250 visites concertades i espontànies.
• 1.328 reunions del brokerage.
• Volum potencial de negoci: 800.000.
• La valoració global ha estat de 8,1 sobre 10.

• 20.000 visitants i més de 600 startups com a expositor
(136 catalanes).
• Estand amb 20 empreses catalanes participants.
• La valoració global ha estat de 9,1 sobre 10.

•
•
•
•

27 empreses catalanes participants.
555 visites concertades i espontànies.
Volum potencial de negoci: 3,3 M€.
La valoració global ha estat de 8,5 sobre 10.

• 25 empreses catalanes sol·licitants a l’estand de la
Generalitat.
• Gairebé 300 visites espontànies + concertades.
• Negoci potencial generat: 900.000 €.
• La valoració global ha estat de 8,9 sobre 10.

Estand de la Generalitat de Catalunya al Mobile World Congress, 2018.

Seu d’ACCIÓ a Barcelona
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
Tel. 934 767 206
info.accio@gencat.cat

@accio_cat
www.linkedin.com/company/acciocat
Oficines d’ACCIÓ al món
Accra / Amsterdam / Berlín / Bogotà / Bombai / Boston / Brussel·les / Buenos Aires / Casablanca /
Copenhagen / Dubai / Hong Kong / Istanbul /Johannesburg / Lima / Londres / Mèxic DF / Miami / Milà
/ Montreal / Moscou / Nairobi / Nova York / Panamà / París / Pequín / Santiago de Xile /São Paulo /
Seül / Silicon Valley / Singapur / Sydney / Stuttgart / Teheran / Tel Aviv / Tòquio / Varsòvia / Washington
DC / Xangai / Zagreb
Delegacions a Catalunya
Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

accio.gencat.cat

