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ACCIÓ és l’Agència per a la Competitivitat de 
l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, que 
vol contribuir a l’èxit de les empreses en el mer-
cat a través del foment de la innovació, la inter-
nacionalització empresarial i l’atracció d’inversió 
estrangera, com els tres principals pilars d’ac-
tuació. Per dur a terme aquesta tasca, ACCIÓ 
disposa, a més, dels clústers i el finançament 
com a eines de suport.

Estructura laboral

Personal laboral Catalunya

Personal Oficines Exteriors

302

138

Becaris Catalunya

28

Becaris Oficines Exteriors

13

Agència per a la 
Competivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ) En aquest document s’inclouen els resultats de 

les principals actuacions, programes i serveis 
dirigits a l’empresa desenvolupats per ACCIÓ 
durant el 2021.

Total

481
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Resultats globals

Principals resultats d’ACCIÓ
Reconeixements 2021

fDi European Cities and Regions of the Future 2022/2023

L’estratègia de captació d’inversió estrangera 
d’ACCIÓ ha estat reconeguda pel grup Financial 
Times com la millor en la categoria de “Grans re-
gions europees del futur 2022-2023”. L’estra-
tègia de Barcelona també ha estat reconeguda 
com la millor entre les ciutats europees. 

ACCIÓ, a través del programa Catalonia Expo-
nential, ha guanyat l’EXO Award dins de la cate-
goria Open Category com a exemple de bones 
pràctiques en la implementació de processos de 
transformació empresarial dins les organitza-
cions.

Exo Awards

+33.000 
clients atesos

10.900 
llocs de treball generats directa i 
indirectament 

+19.000 
projectes acompanyats

+1.300 M€ 
d’inversió mobilitzada

+3.100 
sol·icituds d’ajuts presentades de 

+3.300 
empreses 

1.154
sol·icituds d’ajuts aprovades de

1.350
empreses 

55,6 M€ 
import d’ajut

488,7 M€ 
d’inversió 
mobilitzada a través 
dels ajuts

8,1
índex mitjà de satisfacció global 
d’ACCIÓ

+50,2
Índex de recomanació d’ACCIÓ 
(Net Promoter Score)

1 € 
de pressupost en ajuts

8,8 € 
d’inversió 
mobilitzada a través 
dels ajuts
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Impacte ACCIÓ

1Darreres dades disponibles sobre R+D privada de Catalunya

258,5 M€
mobilitzats d’inversió en R+D privada 

1 €
invertit a les Oficines Exteriors 

29 €
en exportació

Impacte en R+D

Impacte de les Oficines Exteriors

38 €
en captació d’inversions

= 12 % 
del total de despesa en R+D privada de 
Catalunya1

=

Impacte d’ACCIÓ en Internacionalització 

471,7 M€ d’exportacions a través de projectes gestionats per ACCIÓ

Les exportacions dels projectes gestionats per ACCIÓ han fomentat la 

creació de +1.430 llocs de treball a Catalunya

612 M€ d’inversió estrangera atreta a Catalunya. Rècord històric d’in-
versió atreta a Catalunya amb el suport d’ACCIÓ

221 € d’inversió atrets per cada euro de pressupost dedicat a 
captació d’inversions

134 llocs de treball creats o mantinguts per cada recurs humà 
de Catalonia Trade & Investment

Impacte d’ACCIÓ en captació d’Inversió 
Estrangera
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Programes prioritaris
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ProACCIÓ 4.0

Programa de suport a les pimes en el seu pro-
cés de transformació tecnològica, tant per a la 
incorporació de noves tecnologies com per a la 
integració de hubs i ecosistemes d’innovació. 

ProACCIÓ 4.0 actua com a finestreta única a 
Catalunya per sensibilitzar, acompanyar i asses-
sorar les empreses per abordar la transformació 
tecnològica 4.0. 

29 
sessions de promoció

+2.600
persones assistents

72
empreses participants en el curs “Indústria 4.0: 
Com abordar els reptes de la digitalització 
empresarial”, dirigit a empreses industrials i rea-
litzat en col·laboració amb la Comissió Indústria 
4.0 dels Enginyers de Catalunya (representada 
pel Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya)

93
assessoraments realitzats a 87 empreses en te-
mes d’indústria 4.0, entre elles les empreses que 
participen en el programa Activa Indústria 4.0 del 
Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

4
Marketplaces de solucions 4.0 amb més 
de 30 persones participants

Sensibilització

Capacitació

Ajuts

Ajuts per a la contractació de serveis d’innova-
ció i implementació de tecnologies que inclo-
guin els aspectes relacionats amb la transformació 
tecnològica de les pimes catalanes cap a la indús-
tria 4.0, executats per proveïdors acreditats per 
ACCIÓ. 

1.056
projectes i empreses presentats

415
projectes i empreses aprovats

6 M€
en ajuts

6,3 M€
d’inversió mobilitzada

ProACCIÓ 
Green

El programa engloba serveis, ajuts i activitats 
d’ACCIÓ per situar la sostenibilitat com un dels 
eixos estratègics de l’empresa a través d’una 
innovació responsable i utilitzant la tecnologia 
com a palanca de la transformació verda. 

28
sessions de sensibilització 

1.336 
empreses i entitats impactades

1
marketplace amb més de 160 persones 
assistents

3
tallers de formació amb 

+570 
persones participants

113 
assessoraments realitzats a

93 
empreses

5 
diagnosis portades a terme a empreses

28
solucions green incorporades al Catàleg de 
solucions d’economia verda i circular

Sensibilització

Capacitació

350 
persones assistents al Circular Economy Hotspot 
Catalonia 2021

Actes

Nuclis de recerca 
industrial i 
desenvolupament 
experimental

Incentiven la realització d’activitats de recerca 
industrial i desenvolupament experimental en 
projectes d’economia circular, específicament 
en l’àmbit dels residus. 

Ajuts

35 projectes i empreses presentats

16 projectes i empreses aprovats

+1,6 M€
en ajuts

+3,7 M€ 
d’inversíó mobilitzada

Cupons a la 
Competitivitat: Indústria 
4.0
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Catalonia 
Exponential

Programa que té per objectiu accelerar la trans-
formació de les empreses i entitats aprofitant 
els canvis disruptius de l’entorn i convertint-los 
en oportunitats de creixement global.

4 tallers de disrupció amb 50 empreses 
participants

19 empreses participants en tallers individuals 
d’assessorament sobre atributs d’exponencialitat

1 curs de Corporate Venturing per a 

70 empreses

7 “Disruptours”, amb 76 persones 
participants

Sensibilització

Capacitació

25 empreses disruptives participants en la 
Segona edició del Catalonia Exponetial Leaders

Ajuts

Ajuts destinats a projectes d’assessorament per 
a l’acceleració de la innovació de l’empresa a 
través del desenvolupament de noves iniciatives 
disruptives.

232
projectes i empreses presentats

70
projectes i empreses aprovats

+1 M€
en ajuts

+1 M€
d’inversió mobilitzada

Servei de capacitació, assessorament i suport 
en la implementació de l’estratègia de l’empresa 
a nous mercats. 

258 
empreses participants al Curs “Amazon Despega”

11 sessions de sensibilització amb  

1.866 persones assistents

International eTrade

Sensibilització

Capacitació

Ajuts

Incentiven la promoció internacional de les 
empreses a través dels canals digitals i bescan-
viar per serveis com ara l’anàlisi de la presència 
actual de l’empresa als canals digitals.  

145
projectes i empreses presentats

101
projectes i empreses aprovats

+0,6 M€
en ajuts

+0,62 M€
d’inversió mobilitzada

Suport en la implementació de l’estratègia en 
diversos aspectes clau, com ara la validació del 
mercat, l’anàlisi legal i de barreres, i l’adaptació del 
producte.

153
projectes i empreses presentats

45
projectes i empreses aprovats

+0,4 M€
en ajuts

+1,1M€
d’inversió mobilitzada

Noves iniciatives 
disruptives

Cupons eTrade

Projectes: eTrade 
Implementació

1 “Tour around the world” amb la participació 

de 49 empreses

Impacte edició 2020

• El 75 % de les empreses participants al mò-
dul de capacitació considera que la participació 
al programa eTrade els ha ajudat a augmentar 
vendes en els 9 mesos posteriors a la participa-
ció al programa.

• S’estima un augment de vendes global de 
590.000 € entre els participants en el programa 
(9 mesos després).

També promouen la definició de l’estratègia digital 
internacional (objectius, selecció de mercats i pú-
blics objectiu, identificació de la proposta de valor 
i definició dels canals digitals i fases del cicle de 
venda); i el pla d’accions a canals digitals i anàlisi 
de costos aproximats.
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Programa 
startups

Sensibilització

9 ”Esmorzars de finançament” virtuals, amb 

1.127 persones assistents

5 ”Showrooms / Tallers de finançament 
alternatiu” virtuals, amb  

498 persones assistents

4 sessions virtuals de “l’Inversor respon”, amb   

218 persones assistents

3 “Scaleup talks” amb   

246 persones assistents

161 
empreses ateses 

3,1 M€ 
de finançament obtingut

55 
empreses ateses per potenciar l’obtenció de 
finançament EIC Accelerator de la CE

27 M€ 
mobilitzats

Capacitació

Posa a la disposició de les empreses un expert 
que analitza les necessitats del projecte i les dife-
rents vies per accedir al finançament.

Servei d’Assessorament 
Financer per a startups

Mentoring exprés i 
internacional

Assessorament per part dels mentors acre-
ditats per ACCIÓ (experiència, coneixement i 
networking).

25
startups participants en servei de Mentoring 
exprés

13 
startups participants en servei de Mentoring 
internacional

Internacionalització de l’ecosistema de 
startups

International Tech Event 
(Slush a Finlàndia i Hello 
Tomorrrow a França) 

Actuació presencial agrupada per acompanyar 
startups (principalment, però també inversors i 
corporacions) a esdeveniments internacionals 
(fires, sobretot). 

L’International Tech Event ajuda a connectar 
les empreses catalanes amb l’ecosistema del 
país on té lloc l’esdeveniment amb l’objectiu de 
tenir-hi presència.

2
sessions organitzades 

21 
startups participants

Tech Events a Hong Kong i 
Corea (NextRise)

2
sessions virtuals realitzades 

9 
startups participants

Jornades de talent 
Internacional

1
jornada realitzada

10 
startups participants

Aquest programa té l’objectiu de reforçar el 
posicionament de Catalunya com a hub de 
startups europeu, aixecar startups i projectes 
amb alt potencial de creixement, i augmentar les 
connexions internacionals de l’ecosistema, espe-
cialment amb les més disruptives.

• Catalunya compta amb 1.900 startups el 
2021, un 11 % més que l’any anterior, i 
que ocupen 19.300 persones. 

• Les startups catalanes han marcat un rècord 
històric d’inversió amb 1.479 M€. Barcelona 
ocupa la 6a posició en el rànquing de la 
Unió Europea.

• El 47% de les startups treballa en tecnologia 
deep tech.
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Ajut a les Xarxes
d’Inversors Privats (XIP)

Ajut dirigit a les Xarxes d’Inversors Privats 
acreditades per ACCIÓ que incentiva el tanca-
ment d’operacions d’inversió amb empreses 
catalanes innovadores en fases inicials i amb 
un alt potencial de creixement

9 
projectes presentats

7
projectes aprovats

0,17 M€ 
en ajuts

International Pitch 
Sessions 
(ConsumerTech-Miami, AI-París, 
Corea)

3
sessions organitzades

20 
startups participants

Espai virtual perquè les startups catalanes 
puguin presentar els seus projectes a inversors 
internacionals.

Reverse Pitch  
(Life Sciences-Regne Unit, Itàlia, 
Fintech-Alemanya-Berlín)

Trobades entre inversors locals i inversors 
d’alguna ciutat, regió o país determinats. És 
un acte tancat on els inversors fan contactes i 
donen a conèixer el nostre ecosistema inversor, 
amb l’objectiu d’incrementar llaços internacionals 
i de compartir dealflow en el futur.

3
sessions organitzades

20 
startups participants

Open Innovation 
Challenge  

458 
startups catalanes participants

Eines

Plataforma Barcelona & 
Catalonia Startup Hub

Eina dinàmica que reflecteix la realitat empre-
nedora de Catalunya i que ha proporcionat un 
major coneixement del perfil de les empreses 
emergents que en formen part.  

Recomanador de 
finançament alternatiu

Eina interactiva, gratuïta i personalitzada que 
aconsella, a través de cinc preguntes, quina és la 
millor combinació perquè l’empresa es financi.

+1.900 
empreses emergents en formen part

107
finançadors amb fitxa al Recomanador

Ajuts

Startup Capital

Ajut per a startups tecnològiques emergents 
que necessiten finançament per portar a terme 
les fases inicials del negoci, desenvolupar el seu 
producte o servei i validar el model de negoci per 
arribar al mercat. 

175 
projectes presentats 

25
projectes aprovats

1,8 M€
en ajuts

3,6 M€
d’inversió mobilitzada
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L’oficina Next Generation es va crear en paral·lel 
a Barcelona i Madrid el novembre del 2021, per 
facilitar l’accés de les empreses catalanes 
als fons de la UE. L’objectiu és contribuir a la 
captació, per part de les empreses catalanes, de 
més del 20 % dels fons Next Generation que es 
destinen a empreses de l’Estat espanyol.

1.707 
peticions rebudes (alertes, formularis, etc.) 

+700
empreses catalanes han presentat propostes de 
projectes 

+4.000
representants d’empreses assistents en diverses 
sessions virtuals

Programa Noves 
Oportunitats 
de Negoci

Ajuts per impulsar projectes de canvi estra-
tègic que van dirigits a companyies que iniciïn 
una activitat no habitual per a l’empresa, o bé 
que potenciïn una activitat ja existent susceptible 
de constituir una línia de negoci important en el 
futur. 

77
projectes presentats, dels quals 

51
s’han provat

1,1 M€
en ajuts

3,6 M€
d’inversió mobilitzada

Per realitzar el seguiment dels 27 projectes em-
blemàtics del Pla Next Generation Catalunya 
i, de manera especial d’aquells que ens toquen 
de més a prop, s’han articulat equips específics:

• Battery Hub
• Mobilitat del futur: connectada, intel·ligent i 

autònoma
• Urban Tech Hub
• Hydrogen Valley of Catalonia (H2ValleyCAT)
• Carbon Recovery
• Transformació digital i tecnològica de la 

indústria catalana

Next 
Generation EU
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Àmbits temàtics
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És el servei d’atenció de consultes externes, de 
les quals:

1.367
consultes ateses per correu electrònic

11.580
consultes ateses via xat del web corporatiu

Orientació 
empresarial i 
promoció de fires

Pla destinat a promocionar els serveis d’ACCIÓ 
a les fires que tenen lloc a Barcelona per millo-
rar-ne la capacitat comercialitzadora, augmentar el 
nivell de captació d’ACCIÓ i millorar la qualitat de 
la informació que arriba a les empreses.

Programa de promoció 
a fires

2
fires visitades

25
reunions celebrades amb empreses

Estratègia 
empresarial

13.000
consultes ateses
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Amb l’objectiu de posar a disposició de les em-
preses instruments que incentivin la posada 
en marxa de projectes d’innovació, s’han dut 
a terme diferents actuacions: 

Sensibilització

4
jornades amb

843
persones participants

Dinamització de la innovació 

Horitzó innovació 

Servei d’assessorament a empreses que 
volen innovar i els falta preparació. El servei 
ofereix dos elements clau per millorar el rendi-
ment de l’empresa i preparar-la per innovar: una 
anàlisi personalitzada de l’estat actual i un pla a 
mida per implementar-ne les millores.

36
projectes assessorats sobre el model de negoci 
actual

22
projectes assessorats sobre el model de negoci 
futur

Servei d’innovació
estratègica

Servei que permet consolidar un model propi 
d’innovació dins l’empresa i convertir-lo en un 
dels trets distintius de la seva competitivitat. 

Aquest servei està finançat per l’Enterprise Euro-
pe Network i consta de tres fases:

Fase 1. Diagnosi:

6
projectes gestionats 

Fase 2. Recomanacions:

43
projectes gestionats 

Fase 3. Implementació:

14
projectes gestionats 

59
projectes materialitzats en total 

Ajuts

Cupons a la 
competitivitat: innovació i 
estratègia

Contractació de serveis d’innovació i imple-
mentació de tecnologies que incloguin aspec-
tes com la tecnologia, el model d’innovació, la 
sostenibilitat, la propietat del coneixement, la 
fiscalitat de la innovació o la transformació del 
model de negoci.

552
projectes i empreses presentades 

72
projectes i empreses aprovades

0,4 M€
destinats en ajuts

+0,44 M€
d’inversió mobilitzats

Iniciatives de difusió, 
capacitació i dinamització 
de la innovació
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Delegacions 
Territorials 

7
Delegacions d’ACCIÓ a Catalunya

• Catalunya Central
• Girona
• Lleida
• Alt Pirineu i Aran
• Tarragona
• Terres de l’Ebre
• Alt Penedès, Garraf i Maresme

10
actes portats a terme, propis i coorganitzats
 

557
persones assistents

Des de les delegacions es porten a terme ac-
tuacions per acostar els serveis i programes 
d’ACCIÓ a tot el territori català, amb l’objectiu 
de contribuir a la millora de la competitivitat del 
teixit empresarial català i per posicionar ACCIÓ.

1.792
reunions amb empreses

1.090
empreses assessorades

88
visites proactives a empreses 

+300
reunions amb entitats empresarials i ens locals, 
comarcals, etc.

248
entrevistes organitzades entre empreses i les 
Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de 
Catalunya

602
projectes materialitzats (inversió, R+D+I i 
internacionalització)

Representació d’ACCIÓ 
a tot Catalunya

Sensibilització 

32
participacions en actuacions de tercers

Actuacions a territori

Programa Catalunya 
Clústers 2021-2023

El Programa Catalunya Clústers té com a finalitat 
impulsar la competitivitat de l’economia catala-
na, sistematitzar l’actuació de la Generalitat de 
Catalunya en l’àmbit de la política de clústers, 
i contribuir a la racionalització del mapa de les 
associacions clúster existents a Catalunya.

25
clústers formen part del Programa Catalunya 
Clústers 

69.000 M€
de facturació agregada

2.300
membres

150
projectes col·laboratius executats

Suport a l’Espai Catalonia Clústers: enguany 
s’ha ampliat aquest espai i 10 clústers ja hi te-
nen les oficines -MODACC, Beauty, Foodservice, 
CENFIM, INDESCAT, MAV (Materials Avançats), 
Clúster Digital, Clúster de l’Energia Eficient de 
Catalunya (CEEC), Secpho i Catalonia Gourmet-. 
L’objectiu és dur a terme projectes col·labora-
tius, generar sinergies interclústers, organitzar 
les exposicions (showrooms) i rebre delegacions 
internacionals, entre altres activitats.  

10
clústers que anomenem a continuació:

Polítiques 
de clústers
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Ajut a iniciatives de re-
forç a la competitivitat 
de les entitats integrants 
del Programa Catalunya 
Clústers per a la consoli-
dació d’estructures 
clúster

Aquest ajut subvenciona les activitats relaciona-
des amb l’execució d’un pla d’actuacions anual 
destinat a donar resposta als reptes del clúster, 
així com a l’actualització dels mateixos.

25
projectes i clústers presentats 

21
projectes aprovats

0,7 M€
en ajuts 

1,1 M€
d’inversió mobilitzada

Generació de
valor compartit

El valor compartit busca conciliar la generació 
de valor econòmic empresarial amb la creació 
de valor per a la societat i el seu benestar, i situa 
al centre dels negocis el retorn a la societat.

10
sessions de sensibilització 

231
persones assistents

12 
activitats en  

3
proves pilot per aplicar la metodologia b&corp

Impuls de clústers

El Clúster TIC Turisme sorgeix per agrupar les 
empreses amb models de negoci híbrids entre 
tecnologia i turisme -tant les que es dirigeixen a 
altres empreses com les que ho fan al consumi-
dor final-, juntament amb els agents de l’ecosis-
tema tecnològic i de coneixement, com ara les 
universitats i els centres tecnològics..

13
sessions de dinamització amb un total de 

560
persones assistents

El Clúster Residus és una iniciativa conjunta de 
l’Agència de Residus de Catalunya i ACCIÓ que 
agrupa empreses i agents de tota la cadena de 
valor del sector. Això implica anar des de l’origen 
del residu, passar per la seva gestió (recollida, 
classificació, tractament i valorització), i arribar 
fins al final del cicle de vida del residu o al client 
final de la matèria primera secundària.

10
sessions de dinamització amb un total de 

1.097
pessones assistents

86
visites a empreses i entitats

Capacitació clústers

9
activitats, a les quals han assistit un total de  

228
persones assistents

6
sessions de capacitació en governança per les 
juntes directives dels clústers

Ajuts per iniciatives de 
reforç de la competitivitat 
per a projectes de les 
entitats integrants del 
Programa Catalunya 
Clústers

Subvenciona les iniciatives de reforç de la com-
petitivitat de les entitats integrants del Pro-
grama Catalunya Clústers: projectes de reforç 
competitiu empresarial i projectes de desenvolu-
pament i innovació.

56
projectes presentats de 

228
empreses

47
projectes aprovats de 

213
empreses

1,9 M€
en ajuts 

3,1 M€
d’inversió mobilitzada
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Servei d’assessorament 
en projectes europeus per 
a clústers

Servei per promoure la internacionalització dels 
clústers catalans:

26
clústers assessorats

1
matchmaking internacional al Quebec amb 

90
persones assistents

Tots els clústers que formen part del Programa 
Catalunya Clústers tenen la certificació Bronze o 
superior de l’European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA).

ACCIÓ, a través dels clústers, forma part de dos 
projectes europeus, Next Society i CLIP, així 
com de dues xarxes internacionals, TCI Network 
i Quatre Motors per a Europa.

Transformació 
tecnològica i disrupció 

• Aplicació d’una metodologia de carre-
ra professional als clústers mànagers: 
aquest any s’ha aplicat una metodologia que 
incorpora la valoració del lloc de treball dels 
clústers mànagers i l’anàlisi retributiva del 
clúster respecte a l’equitat interna del grups 
de clústers, així com una anàlisi de la carrera 
horitzontal en base a les competències i àrees 
de coneixements. La metodologia incorpora 
recomanacions de retribució fixa i variable i 
un pla d’acció. En definitiva, aquesta meto-
dologia té l’objectiu desenvolupar un marc 
professional i sistemàtic per definir l’estructura 
salarial i la carrera professional dels clústers 
mànagers de forma homogènia. 

Hi han participat els següents clústers: Clúster 
d’il·luminació (CICAT), Packaging Cluster i Clúster 
INNOVI.

• IX Jornada de Canvi Estratègic en Clús-
ters (en col·laboració amb la IESE Business 
School), amb més de 290 persones assis-
tents. 

S’han exposat tres casos d’organitzacions de 
diferents sectors que han sabut transformar-se 
per seguir sent competitives en un marc global 
tan canviant com l’actual: Curtidos Badia, Kave 
Home i Voxel. 
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L’objectiu és impulsar instruments de trans-
ferència tecnològica per incentivar l’arribada als 
mercats dels resultats de la recerca realitzada als 
centres tecnològics i universitaris de Catalunya. 
Amb aquesta finalitat es van crear dues infraes-
tructures clau: Eurecat i TECNIO.

Eurecat

Eurecat es posiciona com a gran centre tec-
nològic de Catalunya, que actua de proveïdor 
de tecnologia innovadora i diferencial per donar 
resposta a les necessitats d’innovació de les 
empreses i impulsar-ne la competitivitat. 

Les principals dades d’activitat d’aquest centre 
l’any 2021 són:

20 M€
d’import atorgat via conveni Eurecat i adscrits

100,8 M€
d’ingressos totals (Eurecat i centres adscrits)

11,8 M€
de facturació en projectes europeus Eurecat

1.584
empreses clients

El segell TECNIO

Acreditació que identifica els proveïdors que 
ofereixen tecnologia diferencial a Catalunya, 
així com els facilitadors que participen en el 
procés de transferència de tecnologia i co-
neixement. 

L’acreditació, atorgada per la Generalitat de Ca-
talunya a través d’ACCIÓ, té l’objectiu de facilitar 
a les empreses catalanes i a tot l’ecosistema 
innovador català la cerca de tecnologia innova-
dora. 

En acabar l’any sumaven un total de 57 entitats 
TECNIO acreditades (desenvolupadors pú-
blics). 

Al llarg d’aquest any 2021 s’han assolit les xifres 
següents: 

+1.700
empreses clients ateses

134 M€
d’ingressos totals

21
patents europees sol·licitades o Patents Coope-
ration Treaty (PCT) sol·licitades a través de 
TECNIO i d’empreses

14
patents transferides a través de TECNIO

4
empreses dervades creades (spin off)

Ajuts Innotec

Ajuda a contractar agents tecnològics homolo-
gats que donen suport a les pimes catalanes per 
dur a terme projectes d’R+D+I. 

108
projectes presentats de

221
empreses 

25
projectes aprovats de

55
empreses

3,4 M€
en ajuts

4,7 M€
d’inversió mobilitzada

Transferència 
Tecnològica

Servei de Propietat 
Industrial i Intel·lectual 
(IPR)

Servei d’assessorament en propietat intel·lec-
tual i industrial posat en marxa el 2021. El servei 
acompanya i assessora les empreses en el 
procés de protecció i registre de les iniciatives in-
novadores, com ara els nous dissenys industrials, 
les patents, els models d’utilitat, les marques o 
els noms comercials. 

Servei de connexió entre 
empreses i desenvolupa-
dors de tecnologia locals

Dona suport a les empreses en el coneixement 
de la tecnologia i en el desenvolupament d’una 
estratègia tecnològica que permeti identificar 
restriccions tècniques o nous reptes per a la 
implementació de tecnologia dins l’empresa o bé 
dins el mercat.

165
projectes assessorats d’empreses i entitats 

150
empreses assessorades
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Plataforma ACCIÓ Open 
Challenge

És un espai on es plantegen reptes i on es ge-
neren oportunitats entre empreses i organit-
zacions catalanes i internacionals.

• Open Innovation Challenges: reptes de 
diferents empreses, administracions i grans 
corporacions, catalanes i d’arreu del món, 
que busquen solucions i propostes innovado-
res.

• Socis d’R+D i innovació: projectes col·la-
boratius locals i internacionals, cercant socis 
amb tecnologies i coneixements complemen-
taris.

• Contractació pública: les millors oportuni-
tats de contractació pública arreu del món, 
tant en l’àmbit de la contractació pública 
innovadora com en la contractació pública 
internacional.

• Comerç internacional: oportunitats i de-
mandes de productes o serveis a la recerca 
de proveïdors.

677
oportunitats identificades

16,4 %
de les oportunitats han passat a projectes

Servei de connexió
Innovació Oberta

Posa en contacte empreses catalanes amb 
entitats o empreses internacionals i nacio-
nals per treballar projectes d’R+D en resposta 
a reptes. Alguns d’aquests reptes poden estar 
publicats a la Plataforma Open Challenge.

222
projectes gestionats de

148
empreses úniques

Innovació 
internacional

Assessorament per a la 
innovació internacional 
a través de les Oficines 
Exteriors

Fomenta la cooperació tecnològica d’empre-
ses i proveïdors tecnològics catalans amb em-
preses i proveïdors estrangers. 

28
projectes d’innovació internacional de 
pagament gestionats

16
empreses participants úniques

13
projectes de venda de tecnologia

Servei d’Assessorament 
en Programes Europeus 
R+D+i 

Impulsa la participació en els fòrums de decisió 
europeus; la capacitació i difusió dels progra-
mes; l’organització d’esdeveniments de con-
nexió; i l’assessorament en la cerca de socis, 
en l’estructuració tècnica dels projectes i en 
l’explotació dels resultats. 

El servei es facilita via el projecte EEN.

32
jornades realitzades amb una participació de 

+4.000
empreses

49
trobades de transferència tecnològica 
(brokerages events) amb 

+1.150
persones participants

568
assessoraments

458
cerques de socis mitjançant la xarxa EEN

135
projectes gestionats a

95
empreses úniques

48
acords signats

Sensibilització

Capacitació

Open
Innovation

Actes

Horizon Europe Week

Sessions informatives i tallers pràctics per expli-
car les oportunitats del nou programa Hori-
zon Europe i els serveis d’ACCIÓ associats. 
L’acte vol donar a conèixer l’estratègia d’R+D+I 
europea 2021-2027 i les seves oportunitats de 
finançament; posicionar ACCIÓ com l’Agència 
de suport a la participació de l’empresa catalana 
en programes europeus de recerca i innovació; i 
connectar els actors catalans de recerca i inno-
vació.

1.086
persones assistents
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Horizon 2020

Catalunya, 
• ha rebut 1.761,8 M€ de les convocatòries de 

l’H2020

• lidera la captació de fons H2020 a l’Estat 
amb el 28,8 % del total

• ha rebut un 2,57 % del total dels fons ator-
gats, gairebé el doble del que li pertocaria pel 
seu volum de població (1,5 % de la UE). 

SME (small and medium - 
sized enterprise) 
Instrument

246 empreses catalanes han rebut l’SME 
Instrument (4,5 % del total de les beneficiàries), 
i han aconseguit 105 M€ de finançament (3,8 % 
del pressupost total).

Catalunya, 
• és la segona regió de tot Europa amb més 

per volum de finançament obtingut, per 
darrera només d’IIle-de-France (que ha captat 
el 3,8 % dels ajuts).

• és líder en nombre d’empreses que han 
participat en el programa, amb un total de 
246 (el 4,5% del total), així com en nombre de 
projectes, amb 271 (el 4,7% del total).

• Pel que fa al conjunt de l’Estat espanyol, 
lidera la captació de fons SME Instrument 
amb el 27,4% del volum total. També és la 
primera regió en nombre d’empreses par-
ticipants (26,4%) i en nombre de projectes 
(26,6%).

Nota: Dades provisionals 2014-2020.
Font: ACCIÓ a partir de SME Instrument Data Hub.

R+D

Seguiment tècnic de 
projectes
Ajuda les empreses a dur a terme els projectes pel 
quals ha estat beneficiària d’un ajut o acreditació.

1.258
projectes gestionats de

907
empreses úniques

Cerca de socis i 
connexions
Identificació de potencials socis relacionats amb 
projectes d’R+D+i.

139
projectes gestionats de

101
empreses úniques

• tercer territori europeu amb més empreses 
i entitats que han captat fons del Green Deal, 
el pla d’ajuts més gran de la Comissió Euro-
pea, en l’àmbit de la sostenibilitat i dins del 
programa H2020. En les posicions anteriors 
es troba Brussel·les, en primer lloc, i París, en 
segon lloc.

TECNIOspring Industry 
Subvenciona la contractació de persones in-
vestigadores experimentades per desenvolu-
par projectes de recerca aplicada orientats a la 
transferència tecnològica en empreses, centres 
tecnològics ubicats a Catalunya i entitats acredi-
tades TECNIO. 

111
projectes presentats de 111 empreses

24
projectes aprovats de 24 empreses

3,8 M€
en ajuts

3,8 M€
d’inversió mobilitzada
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Iniciació a 
l’exportació

Ajuts dirigits a les empreses catalanes que volen 
iniciar o consolidar les primeres etapes de la 
seva internacionalització per contractar serveis 
professionals -acreditats- orientats als mercats 
internacionals:

Cupons a la 
internacionalització 

168
projectes i empreses presentades

132
projectes i empreses aprovades

0,50 M€
en ajuts

0,51 M€
d’inversió mobilitzada

La internacionalització és un factor clau en 
el creixement de les empreses catalanes. Per 
això, ACCIÓ treballa (a través d’un grup de treba-
ll), reconeix (acredita) i dona suport a les entitats 
que acompanyen les empreses en el seu procés 
d’obertura al món. Tot això s’articula a través 
de l’assessorament, la formació, el finançament 
i/o l’organització d’actuacions agrupades, entre 
d’altres. Estructuració de 

projectes de les Entitats 
de Suport a la 
Internacionalització

Concessió de subvencions per al desenvolupa-
ment de les estructures de coordinació i gestió 
dels Agents de Suport a la Internacionalització 
acreditats per ACCIÓ, que duguin a terme plans 
d’acció de suport a la internacionalització de les 
empreses catalanes.

10
plans de promoció presentats i agents 
participants

10
projectes aprovats

0,30 M€
d’ajut

0,54 M€
d’inversió generada

Negoci 
internacional 

Actuacions realitzades

• Posada en funcionament del Consell Exe-
cutiu d’Agents. S’han organitzat 2 reunions 
amb la participació del 100 % dels Agents 
de Suport a la Internacionalització.

• Col·laboració amb les Cambres de Comerç.

Ajuts
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Gestió de 
Barreres a la 
internacionalització

Té per objectiu facilitar l’accés als mercats 
internacionals de les empreses catalanes, 
mitjançant eines i serveis de suport que ajudin 
a minorar l’impacte i els efectes de les barre-
res existents en origen i en destí. 

Oficina Tècnica de 
Barreres a la 
Internacionalització

1.894
consultes resoltes

565
empreses ateses

17
projectes empresarials gestionats

+1.880
empreses registrades al portal 

30.417
consultes en línia generades a través del portal

Sensibilització 

Capacitació

17
sessions tècniques amb 

2.070
empreses participants

Catalonia Trade Portal

Plataforma digital que rastreja més de 800 
fonts documentals d’arreu del món i que ofe-
reix, de manera immediata, més de 30 tipus 
de recursos informatius que faciliten els 
processos de negoci internacionals.

Servei d’alertes de 
comerç internacional

Té l’objectiu d’informar les empreses sobre les 
noves regulacions, els acords, les mesu-
res proteccionistes i les normatives per fer 
negoci internacional.

30
alertes de comerç internacionals realitzades

Finestreta Brexit

Ofereix a les empreses totes les eines ne-
cessàries (informació, assessorament, suport 
sobre el terreny, etc.) per afrontar els canvis 
al mercat britànic. 

Sensibilització 

3
sessions de sensibilització amb 

196
persones participants

214
empreses han utilitzat aquest servei

221
consultes realitzades

Capacitació
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Servei d’estratègia 
internacional

Assessorament basat en un estudi en profun-
ditat d’un determinat sector en un país per 
conèixer les principals empreses que en formen 
part, els actors i les associacions que hi inter-
venen, així com les possibilitats i les potencials 
estratègies de comercialització i introducció en el 
mercat. 

Serveis a la inter-
nacionalització 

1.746
assessoraments personalitzats a un total de  

875
empreses úniques

1.527
contractes signats (trade)

Expansió internacional

Actuacions per potenciar les capacitats inter-
nacionals de les empreses a través d’accions 
de promoció internacional adaptades als requi-
sits de cada àmbit sectorial.

20
seminaris d’oportunitats de negoci sector/país 
amb un total de   

938
persones participants

5
actuacions sectorials amb un total de 

80
persones participants

Supplier Search Service

Aquest servei ajuda i acompanya les empre-
ses estrangeres en la identificació de proveï-
dors catalans. 

129
projectes iniciats el 2021

151
projectes gestionats per 

138
empreses 

294
oportunitats generades a empreses catalanes

Oficina Tècnica en 
Contractació Pública 
Internacional (CPI) 

20
serveis efectuats

539
empreses catalanes participants

141
reunions realitzades

Meet the buyer
És un servei que ofereix noves oportunitats de 
negoci que sorgeixin d’importadors i distri-
buïdors d’arreu del món. 

Serveis especialitzats per donar suport a l’em-
presa catalana en l’accés a les oportunitats 
de negoci, que ofereixen tant les institucions 
de finançament multilateral com el mercat de la 
contractació pública internacional. 

Sensibilització 

9
sessions de capacitació en CPI i d’oportunitats, 

685
persones assistents 

Gestió de projectes

52
consultes gestionades

59
projectes iniciats el 2021

92
projectes gestionats i, d’aquests

56
materialitzats (i n’han quedat oberts 36)

1.075 M€
de volum de negoci aconseguit (previsió impacte 
trienni 2021-2023)

Economia social

Desenvolupament de programes de suport a 
l’economia social. 

El programa Aracoop Internacional facilita la 
internacionalització de les empreses d’economia 
social amb seu a Catalunya. 

L’empresa sol·licitant escull una Oficina Exterior 
de Comerç i d’Inversions que porta a terme un 
projecte d’internacionalització valorat en 120 
hores.

38
projectes gestionats de

38
empreses

D’altra banda, el projecte RaiSE Interreg Euro-
pe, liderat per ACCIÓ, té l’objectiu de reforçar la 
competitivitat de l’economia social a través 
de l’intercanvi de bones pràctiques per millo-
rar les polítiques públiques de suport empresa-
rial. 

183
empreses impactades amb les activitats d’aquest 
projecte

120
empreses assessorades en economia social

International Business 
Days

Esdeveniment dividit en quatre Focus per a les 
diferents àrees geogràfiques. A cada Focus 
assisteixen els directors i les directores de les 
Oficines Exteriors de Comerç i d’Inversions, i 
consten de quatre o cinc dies temàtics perquè 
l’empresa catalana descobreixi les tendències 
dels mercats i validi si els seus productes o 
serveis poden trobar-hi una oportunitat de fer 
créixer el seu negoci.

136
reunions al Focus d’Àfrica i Pròxim Orient

64
reunions al Focus d’Europa

138
reunions al Focus d’Àsia

130
reunions al Focus d’Amèrica
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Aquest Pla consisteix en un conjunt d’actua-
cions de promoció de Catalunya com a desti-
nació d’inversió estrangera. 

Pla de promoció a 
Catalunya

+900
visites a empreses estrangeres potencialment in-
versores en origen (sense presència a Catalunya), 

380
reunions amb agents multiplicadors 
internacionals en origen

25
activitats de promoció (organització, assistència a 
actes, fires, esdeveniments, etc.)

També s’han dut a terme actuacions de promo-
ció virtuals des de Catalunya. Enguany, s’han 
realitzat un total de 201 actuacions de promoció 
al país:

163
visites a empreses estrangeres a Catalunya

34
activitats de promoció 

4
roadshows organitzats per l’equip de Barcelona

Projectes duts a terme per les Oficines Exte-
riors: les Oficines han estat la primera via d’en-
trada dels projectes següents: 

27
projectes materialitzats

+1.000
reunions amb empreses estrangeres no implan-
tades (a Barcelona o al món)

Elaboració i Execució d’un nou Pla de Promo-
ció amb activitats virtuals de l’equip de Barce-
lona i les Oficines Exteriors: 

7
nous plans de promoció implementats

Inversió 
estrangera 
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Projectes d’inversió materialitzats i gestionats

82
projectes materialitzats

611,9 M€
d’inversió 

3.122
llocs de treball creats

2.471
llocs de treball addicionals 
mantinguts

Projectes d’inversió 
materialitzats

Principals inversors 
estrangers a Catalunya 
(en termes de nombre de projec-
tes materialitzats amb el suport de 
Catalonia Trade & Investment)

Regne Unit
amb un 12 % del total de 
projectes

França
amb un 11 % del total de 
projectes

Principals projectes per cadena de valor

Tecnologies de la informació i 
la comunicació TIC 

(27 %)

Manufactures 
(32 %)

R+D 
(12 %)

Principals projectes per sectors

TIC i la transformació digital 
i Automació i moto

(19 %)

Química i plàstics
(13 %)

Projectes d’inversió gestionats

574
projectes gestionats per Catalonia Trade & 
Investment

Estats Units i 
Alemanya
amb un 16 % del total de 
projectes cadascun

Indústria farmacèutica
(8 %)

525
projectes d’inversió oberts. Rècord històric pel 
que fa als projectes en cartera

Inversió tipus 
Greenfield

El 37 % 
dels projectes materialitzats han estat 
inversions d’empreses sense presència 
prèvia a Catalunya
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Pla de seguiment i 
acompanyament 
d’empreses implantades 
a Catalunya (aftercare)

Consisteix en el seguiment a empreses im-
plantades en origen i destí, mitjançant visites, 
amb l’objectiu de determinar l’estat de l’empresa 
al país en qüestió i al llarg del temps (aftercare). 

501
empreses estrangeres impactades ja establertes 
a Catalunya

263
visites d’aftercare realitzades a Catalunya

95
projectes detectats fruit de visites aftercare 
(leads i projectes) 

42
projectes materialitzats amb via d’entrada 
aftercare

Línia d’ajuts d’inversions 
empresarials d’alt 
impacte

Ajuts per atraure nova activitat empresarial 
a Catalunya que subvencionen projectes d’in-
versió en actius fixos, 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. 

127
sol·licituds presentades, de les quals

66
sol·licituds aprovades

12,8 M€
en ajuts

741,4 M€ 
d’inversió mobilitzada

2.149 
llocs de treball generats a Catalunya

Servei de Multiplicadors 
& Partners: Prescripció 
de Multiplicadors per a 
projectes d’inversió

Servei per fidelitzar i ampliar la xarxa de socis i 
col·laboradors (partners), tant institucionals com 
privats, per tal que siguin la via d’entrada de pro-
jectes i donin un servei més personalitzat a les 
empreses assessorades per ACCIÓ. 

135
projectes assessorats 

44
projectes materialitzats

Acreditació de multiplicadors

161
partners de Catalonia Investment & Partners 
acreditats l’any 2021 

Ajuts

Servei Localització 
Empresarial

73
assessoraments a empreses

15
projectes materialitzats amb incidència d’aquest 
servei

Servei Mobilitat de 
Directius 

62
assessoraments a empreses

21
projectes materialitzats amb incidència d’aquest 
servei

Servei d’Assessorament 
d’Incentius

166
assessoraments a empreses

39
projectes materialitzats amb incidència d’aquest 
servei
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Resultats Oficines 
Exteriors

40
oficines exteriors de Comerç i Inversions

+100
països d’àmbit d’actuació 

997
consultes a un total de

659
empreses

+2.200
projectes gestionats (rècord històric), 
dels quals 

+1.500
materialitzats

1.100
empreses assessorades

Oficines Exteriors de Comerç i 
Inversions

+3.300
assessoraments personalitzats a

+2.300
empreses

Gestió d’Oficines 
Exteriors i Mercats 



56 57

Actuacions Directes 
Estratègiques

Actuacions empresarials a l’exterior organitza-
des per ACCIÓ amb empreses que es basen 
en una oportunitat d’un sector o país, o bé en 
algun esdeveniment estratègic, per tal de do-
nar suport en la implantació i consolidació de 
l’empresa al mercat i/o consolidar l’ecosistema 
d’R+D+I i emprenedoria. 

Actuacions Directes
Internacionals amb 
Cambres
Actuacions empresarials multisectorials lidera-
des per les Cambres de Comerç amb la parti-
cipació d’ACCIÓ.

10
actuacions

72
empreses participants

Actuacions Directes 
Institucionals

Actuacions agrupades
a l’exterior

21
actuacions efectuades

251
empreses participants

24
empreses participants a la missió inversa 
Agrotech

1
viatge institucional al Regne Unit
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Àmbits transversals
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Delegacions 
internacionals
Atén les peticions per atendre a les dele-
gacions internacionals que visiten Cata-
lunya, tant institucionals com empresarials. 

L’objectiu és intercanviar coneixements, tro-
bar oportunitats de negoci per a les empre-
ses catalanes a l’exterior i captar inversions. 

6
delegacions institucionals

3
delegacions empresarials

Xarxa d’Ambaixadors 
Catalonia Trade &
Investment

6
actuacions amb els membres de la Xarxa 
d’Ambaixadors

Diplomàcia 
empresarial

20
reunions institucionals celebrades a 
Barcelona i Madrid

Reunions organitzades sobre relacions ins-
titucionals a les Oficines Exteriors, enguany 
amb Alemanya i Itàlia.

6
plans país de la Generalitat en els que 
ACCIÓ ha participat

Participació en xarxes

32 xarxes internacionals en les que ACCIÓ reforça el seu posicionament tant institucional com sectorialRelacions 
Institucionals
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19
projectes europeus vigents (8 aprovats el 2021)

4,3 M€
de pressupost executat de fons europeus

145
entitats col·laborades de 39 països

Projectes Transformació Tecnològica i 
Disrupció 

• S34Growth: Pressupost ACCIÓ: 0,24 M€. 

Global: 2,3 M€. Període: 2016-2022.

• TECNIOspring Plus: Pressupost ACCIÓ: 10 M€. 

Global: 10 M€. Període: 2016-2022.

• TECNIOspring Industry: Pressupost ACCIÓ: 

11,1 M€.  Global: 11,1 M€. Període: 2019-

2024.

• Manunet III: Pressupost ACCIÓ: 0,17 M€.  

Global: 16,8 M€. Període: 2016-2022.

• EMEurope: Pressupost ACCIÓ: 0,25 M€.  

Global: 19 M€. Període: 2016-2021.

• Inncat 20-21: Pressupost ACCIÓ: 0,37 M€.  

Global: 0,37 M€. Període: 2020-2021.

• DIGITVC: Pressupost ACCIÓ: 0,15 M€. 

      Global: 1 M€. Període: 2020-2023.

• AI REGIO: Pressupost ACCIÓ: 0,14 M€.  

Global: 9,2 M€. Període: 2020-2023.

• CATCIM 20-21: Pressupost ACCIÓ: 1,5 M€.  

Global: 2,2 M€. Període: 2020-2021.

• GO SME: Pressupost ACCIÓ: 0,043 M€.  

Global: 0,5 M€. Període: 2021-2023.

Principals resultats

Projectes Estratègia Empresarial

• Medventures (The Next Society): 

Pressupost ACCIÓ: 0,07 M€. Global: 3,3 M€.

Període: 2017-2022.

• Medvalley (The Next Society): Pressupost 

ACCIÓ: 0,20 M€. Global: 4,4 M€. Període: 

2020-2022.

• CLIP: Pressupost ACCIÓ: 0,019 M€. Global: 

0,05 M€. Període: 2021-2022.

Projectes Secretaria Executiva

• S3Chem: Pressupost ACCIÓ: 0,35 M€. 

Global:  2,3 M€. Període: 2016-2022.

Oficina de 
Projectes Europeus

Projectes Negoci Internacional

• DRIVEINML: Pressupost ACCIÓ: 0,16 M€.  

Global: 0,58 M€. Període: 2020-2022.

• RaiSE: Pressupost ACCIÓ: 0,45 M€.  

Global: 1,8 M€. Període: 2017-2022.

• GOOSE: Pressupost ACCIÓ: 0,16 M€.  

Global: 0,53 M€. Període: 2021-2024.

• RESET: Pressupost ACCIÓ: 0,026 M€.  

Global: 0,08 M€. Període: 2021-2022.

• SILK: Pressupost ACCIÓ: 0,0045 M€. 

Global: 0,37 M€. Període: 2021.
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Persones assessores
L’objectiu és disposar de diferents especialistes que 
vulguin acreditar-se com a persones assessores 
en els diferents programes d’ACCIÓ, que contri-
bueixin directament en el desenvolupament real dels 
projectes empresarials i que ofereixin un acompan-
yament personalitzat i expert en funció de la meto-
dologia i les bases i convocatòries establertes a cada 
programa, degudament publicades per ACCIÓ.

Les persones assessores acompanyen les em-
preses, en aquest cas, en l’àmbit de la innovació. 

L’any 2021 hi ha 674 
assessors acreditats en aquest àmbit.

Agents de suport a la 
internacionalització

34
entitats acreditades com a Agents de Suport a la 
Internacionalització, en les quatre categories: 

 18 entitats de promoció

 21entitats d’assessorament

 2 entitats de formació

 1 entitats de finançament

Segell que acredita agents que volen potenciar 
la col·laboració publicoprivada en la promoció 
de l’empresa catalana al món:

Acreditació
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Entitats de Finançament 
Alternatiu
Segell que acredita entitats per garantir la 
qualitat de les mateixes, generar confiança a les 
empreses i disposar d’informació de mercat per 
implementar polítiques de suport al finança-
ment empresarial. 

Entitats TECNIO

Acreditació de Mentors

Tenen l’objectiu de donar suport i fer créixer els 
projectes empresarials emprenedors. 

19
entitats de quatre categories: 

2 entitats de finançament col·lectiu de 
préstec (crowdlending), que han formalitzat 

27préstecs per un import d’1,5 M€ 

2 entitats de finançament garantit de 
factures (invoice trading), que han aconseguit 

134,4 M€ en +9.997descomptes 

3 entitats de finançament col·lectiu d’inversió 

(crowdequity), que han dut a terme 19 operacions 

per un import de +17,4 M€

12 xarxes d’àngels inversors o inversors 
privats (business angels) que han invertit en 

96 empreses per un import de 15,3 M€

168,7 M€
de finançament mobilitzat a través de les entitats 
acreditades de finançament alternatiu en empre-
ses catalanes 

59
centres TECNIO acreditats 

 

39
tutors acreditats 
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Grans esdeveniments
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28a edició de la Setmana 
de la Internacionalització 
(octubre 2021)

Punt de referència anual a Catalunya en l’àm-
bit de la internacionalització, que té l’objectiu 
d’impulsar l’expansió internacional de les empre-
ses catalanes. 

Les empreses participants han tingut l’oportunitat 
d’assistir a seminaris temàtics col·lectius i s’han 
pogut reunir amb diferents ponents i experts, 
entre els quals hi ha els directors i directores de 
les 40 Oficines Exteriors. 

Han rebut informació sobre els mercats on el seu 
producte o servei té més oportunitats de fer ne-
goci, s’han assessorat per dur a terme projectes 
a l’exterior, s’han informat sobre com trobar socis 
i han pogut analitzar els millors instruments per 
finançar els processos d’internacionalització. 

434
persones assistents

Els sectors amb més representativitat han estat 
el de TIC (6,8 %) i el de maquinària, metal·lúr-
gia i bens d’equip (6,8 %).

8
valoració global de l’esdeveniment

ACCIÓ Startup Forum
(novembre 2021)

L’esdeveniment ACCIÓ Startup Forum ha con-
nectat inversors i startups en el marc del Tech 
Spirit Barcelona: a la sessió Startups to Funding 
s’han realitzat més 500 reunions entre empre-
nedors i els 60 inversors més representatius de 
Catalunya.

Exponential Day #3
(octubre 2021)

Tercera edició de la jornada per donar a conèixer 
a les empreses eines pràctiques amb què 
aprofitar la revolució de les tecnologies expo-
nencials.

1.254
inscrits

+600
persones assistents

TIC i transformació digital; educació, formació i 
serveis editorials; i salut i equipaments mèdics, 
ocupen el Top 3 sectorial.

73,5 %
dels enquestats declara que la participació en 
l’Exponential Day #3 els ajudarà a impulsar 
canvis en la seva empresa.

8,3
valoració global de l’esdeveniment

Clusters Day 
(setembre 2021)

Primera edició d’una jornada de debat destina-
da a fomentar el valor compartit com a valor 
central en els models de negoci.

+370
persones assistents

85,9 %
de les persones que han assistit pensen que el 
Clusters Day ha contribuït a donar-los una visió 
més clara de la sostenibilitat corporativa

8
valoració global de l’esdeveniment

398
persones assistents

28,3 %
dels participants van mantenir alguna reunió

7,1
valoració global de l’esdeveniment
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4YFN (juny 2021)

Esdeveniment de referència per a les startups 
tecnològiques que es va iniciar l’any 2014.  

42
startups participants. El 2021 ha estat l’any que 
ACCIÓ ha portat més startups de tota la història 
del 4YFN.

19
startups han estat beneficiàries de la línia d’ajuts 
Startup Capital. Aquesta línia dona suport a les 
empreses emergents en la fase de creació -la 
més crítica del seu creixement-, i les acosta als 
primers clients i rondes de finançament privat.

30
startups catalanes en 3 hubs físics diferents, 
dedicats a la connectivitat, la indústria 4.0 i la 
salut.

7,1
valoració global de l’esdeveniment

ISE - Integrated Systems 
Europe (juny 2021)

L’ISE és reconegut com el saló més gran d’inte-
gració de sistemes i audiovisual d’Europa i la 
principal fira del sector.  

L’estand d’ACCIÓ ha mostrat una selecció de les 
principals empreses i tecnologies de Catalunya. 

Ha acollit 

20
empreses catalanes que busquen inversors, 
conèixer socis i nous clients, i obrir-se a nous 
mercats internacionals

7
valoració global de l’esdeveniment

Principals xifres

4.000 m2

de superfície

+2.400
visitants durant els dos dies

+8.000
persones registrades en l’ISE Digital (120 ses-
sions en viu que van generar 13.759 visualitza-
cions individuals, 107.718 minuts de visionat 
(1.778 hores) i 442 xats en línia.

+50
expositors

20
empreses catalanes especialitzades en imatge, 
so i domòtica a l’estand d’ACCIÓ

Catalunya acull aquest saló com a seu perma-
nent per primera vegada (després de celebrar-se 
els darrers anys a Amsterdam). 

Xifres 2021 ISE & MWC Open Innovation 
Challenge 2021: 

1.282
reunions rfealitzades

+1.500
persones participants

75 %
de startups

77
corporacions i inversors

+50
països representats



La nostra oficina a Barcelona

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

Segueix-nos a les xarxes socials

@accio_cat 
@catalonia_TI

/acciocat 
/invest-in-catalonia

Delegacions territorials a Catalunya

Alt Penedès i Garraf 
Tel. 637 366 710  
altpenedesgarraf.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 


	Resultats i activitats d’ACCIÓ 2021
	Continguts
	Agència per a la Competivitat de l’Empresa (ACCIÓ)
	Principals resultats d’ACCIÓ
	Programes prioritaris
	ProACCIÓ 4.0
	ProACCIÓ Green
	Catalonia Exponential
	International eTrade
	Programa startups
	Next Generation EU
	Programa Noves Oportunitats de Negoci

	Àmbits temàtics
	Estratègia empresarial
	Orientació empresarial i promoció de fires
	Iniciatives de difusió, capacitació i dinamització de la innovació
	Delegacions Territorials
	Polítiques de clústers

	Transformació tecnològica i disrupció
	Transferència Tecnològica
	Open Innovation
	Innovació internacional
	R+D


	Negoci internacional
	Iniciació a l’exportació
	Gestió de Barreres a la internacionalització
	Serveis a la internacionalització

	Inversió estrangera
	Gestió d’Oficines Exteriors i Mercats
	Resultats Oficines Exteriors
	Actuacions agrupades a l’exterior


	Àmbits transversals
	Relacions Institucionals
	Oficina de Projectes Europeus
	Acreditació

	Grans esdeveniments




