
Ajuts ACCIÓ per a projectes d’R+D+i: Nuclis (locals i 
transnacionals), ERANETS, SME Instrument, incentius 
fiscals.  
 
Jornada informativa: Ajuts per a projectes de RDI: CDTI i ACCIÓ. Finançament estatal i 
internacional per a projectes del sector químic i afins.  
 

13-02-15 

 



Nuclis d'innovació tecnològica 
 

Objectiu 
Ajudar-te a desenvolupar projectes d’R+D de forma individual o cooperativa. 

A qui va dirigit? 
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya que desenvolupin activitats d’R+D. 

Característiques 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

Observacions  
• Els projectes hauran d’estar alineats amb l’estratègia RIS3CAT: ús de tecnologies facilitadores transversals (també conegudes com 

KETs) i amb aplicació als sectors líders estratègics. 
• Es valorarà la generació de nova ocupació, noves inversions industrials i amb impacte en l’activitat industrial i productiva a Catalunya 
• La durada màxima dels projectes serà de 2 anys. 
• Aquesta línia d’ajuts és compatible amb la línia de préstec i+i d’ACCIÓ. 

 

Termini: Tancat 

•Projecte individual (1 empresa) 

•Pressupost subvencionable mínim: 100.000€ per projecte 

•Projecte cooperatiu (a partir de 2 empreses) 

•Pressupost subvencionable mínim: 150.000€ per projecte 

Nuclis LOCALS 

•Projecte MANUNET: 

•Projectes d’R+D en format cooperatiu en l’àmbit del manufacturing 

•Mínim 2 empreses de dos regions i països diferents 

•Pressupost subvencionable mínim:  150.000€  per a la participació catalana 

•Projecte ISRAEL- CATALUNYA 

•Projectes d’R+D en format cooperatiu en tots els àmbits tecnològics 

•Mínim 2 empreses: 1 catalana + 1 d’Israel 

•Pressupost subvencionable mínim: 150.000€ per a la participació catalana 

Nuclis TRANSNACIONALS  

Tancat actualment – Obertura prevista 2015 



 Programa MANUNET 

Tipologia d’actuacions 

 Actuacions d’R+D amb cooperació transnacional i adreçades al desenvolupament d’un nou 

producte o servei de base tecnològica en els àmbits de: “manufacturing” 

Els projectes han de tenir un alt potencial de comercialització en mercats internacionals  

Consorcis 

Internacionals 

amb almenys  

2 empreses 
Independents 

Participació 

mínima part 

catalana 

150.000

€ Projecte 

convocatòria 

Propostes Pressupostos 

 PROJECTES EMPRESES ACCEPTAT AJUT 

MANUNET 2010 7 8 1.339.616,73 744.460,84 

MANUNET 2011 3 4 972.107,68 558.547,34 

MANUNET 2012 2 2 425.981,34 192.468,54 

MANUNET 2013 4 6 1.221.973,97 713.217,71 

MANUNET 2014 2 2 415.743,31 305.380,00 

totals 18 22 4.375.423,03 2.514.073,59 



 Transnacional,  projectes d'R+ D amb un important grau d'innovació i el risc tècnic i 

científic. 

 l'orientació al mercat 

 L'aplicació i l'ús pràctic de les tecnologies de fabricació 

 Experiència dels socis del projecte en els seus respectius àmbits de competència 

 El valor afegit de la cooperació transnacional 

 Escala d'impacte i el posicionament en el mercat del sol · licitant 

 Tecnologies de la informació i la comunicació per a la fabricació incloent robòtica industrial 

 Tecnologies mediambientals i energètiques 

 Tecnologies d'enginyeria basades en el coneixement (enginyeria assistida per ordinador i 

disseny, fabricació automatitzada, gestió de vida útil del producte, etc.) 

 Tecnologies de fabricació d'adaptació: els processos per eliminar, unir, afegir, conformar, 

consolidar, muntatge, .... 

 Altres tecnologies / productes relacionats amb l'àmbit de la fabricació 

Les propostes de projectes han de demostrar clarament: 

Tipologia de projectes: 

 Programa MANUNET 



 Programa MANUNET 

• Convocatòria 2015: OBERTA FASE INTERNACIONAL 
http://www.manunet.net/ 
• Finançament part catalana dels projectes:  
Convocatòria Nuclis Innovació tecnològica 2015 (pendent obertura) 
 

Si teniu propostes de projecte contacteu-nos al Servei assessorament en innovació ACCIO: 
innova.accio@gencat.cat 
dmarco@gencat.cat 

http://www.manunet.net/
http://www.manunet.net/
mailto:innova.accio@gencat.cat
mailto:dmarco@gencat.cat


Grups de Recerca: 

Dades resum del projecte (Codi RDNET13-3-0003): 
GUTMAR (Líder) – disseny, fabricació de sistemes mecànics i 
hidràulics  

Participació transnacional: 

• Espanya / País Basc: SUSENSA-mecanització 

• Espanya / País Basc: KONDIA-bens d’equipament 

• Espanya / País Basc: MECANIFRAN-mecanització 

• Espanya / País Basc: HRE Hidràulic-Fluids refrigerants 

• Espanya / País Basc: NECO-eines de tall 

• Turquia: MAXIMA-enginyeria (eines de tall i mecanització) 

• Turquia: KARKAN- eines de tall. 

Pressupost total del projecte: 1.528.000€ 

Pressupost català del projecte: 290.000€ (acceptat 249.528,66 €) 

Àmbit tecnològic del projecte: Tecnologies de la producció 

Sector final d’aplicació resultats: Metal·lúrgia (mecanització) 

Development of new alternative cooling technique based on low 
cost cryogenic fluids  

Objectiu: 
 

L'objectiu principal del projecte BE-COOL és eliminar totalment o parcialment els fluids de tall basats en 
productes químics que s'utilitzen en els processos de mecanització sense perdre quotes de productivitat, 
perseguint la reducció de costos i l’impacte ambiental. Atès que la indústria evoluciona, apareixen nous 
materials (titani aliatges de Ni) de baixa maquinabilitat, i elevats costos de fabricació de peces fetes amb Les 
raons principals d'aquests desavantatges són la seva gran duresa, la seva resistència i la seva relativa baixa 
conductivitat tèrmica.  L'ús de refrigerants en el mecanitzat d'aliatges de baixa maquinabilitat és un aspecte 
crític per aconseguir abaratir els processos. 

 

Be COOL 



Tipologia d’actuacions 

 Actuacions d’R+D amb cooperació amb Israel, en tots els 

àmbits tecnològics, i adreçades al desenvolupament d’un 

nou producte, procés o aplicació o un servei innovador 

 Els projectes han de tenir un alt potencial de 

comercialització en mercats internacionals  

Criteris de valoració de les sol·licituds 

 Qualitat científica i tecnològica del projecte  

 Estructura de gestió i de l’agrupació d’empreses 

 Viabilitat comercial i impacte dels resultats en el mercat, 

amb visió internacional i d’impacte a Catalunya 

Consorcis 
Internacionals amb 

almenys  

2 empreses 
Independents 

Participació 
mínima part 

catalana 

150.000€ 

Projecte 

Fase 1- Termini de presentació del 

formulari EUREKA i de la sol·licitud de l’ajut 

d’ACC1Ó:  

 

Fase 2- Termini de sol·licitud del segell 

EUREKA:  

Format de convocatòries 

Propera convocatòria: obertura 

2015 
  

Programa Israel-Catalunya 

Si teniu propostes de projecte 
contacteu-nos al Servei assessorament 
en innovació ACCIO: 
innova.accio@gencat.cat 

mailto:innova.accio@gencat.cat


Programa Xile-Catalunya 



Prevista obertura convocatòria ajuts Catalunya – Xile 
2015: 
 
Programa Nuclis innovació tecnològica Transnacionals 
 

Tipologia de projectes a finançar: 
• Projectes d'R + D i innovació realitzats de forma cooperativa i / o individual, amb els 

que es desenvolupin nous productes, processos serveis, amb impacte de Mercat 
d'abast global i amb participació d'agents dels sistemes de R + d + I de les dues parts. 
 

• Els àmbits d'actuació estan oberts a tots els sectors si bé per a les dues parts es 
prioritzaran sectors i tecnologies segons estratègia regional RIS3CAT per a Catalunya; i 
estratègia regional de Selecció Intel·ligent per a Xile. 

 
• Cadascuna de les parts financés els conceptes subvencionables del projecte de 

l'empresa del corresponent àmbit geogràfic. El finançament estarà subjecte a les 
respectives disponibilitats pressupostàries. 

 

Programa Xile-Catalunya 

Si teniu propostes de projecte 
contacteu-nos al Servei 
assessorament en innovació 
ACCIO: 
innova.accio@gencat.cat 

mailto:innova.accio@gencat.cat


Programa de suport als incentius fiscals a la innovació 
Estalvia’t de pagar més impostos per innovar 

Objectiu 
Ajudar-te a identificar l'incentiu fiscal que millor s'adapta a les teves necessitats i orientar-te en la seva aplicació, per tal que 
puguis reduir la factura fiscal de la teva empresa. 

 
A qui va dirigit? 
Empreses amb establiment operatiu a Catalunya. 
 

Característiques 
 

Hi ha dues vies d’entrada per poder accedir-hi: 
• Assistir a una sessió informativa (xerrades genèriques, sectorials, tallers temàtics, etc.) 
• Demanar una entrevista personalitzada a través del Servei Innova. 

 

Participar al programa t'ajudarà a: 

• Entendre els incentius fiscals a la innovació per poder establir una estratègia òptima d'aplicació.  

• Obtenir un descompte en l'informe de certificació del teu projecte (ACCIÓ te acords amb les entitats certificadores). 

• Aconseguir seguretat jurídica pel teu projecte presentat a les línies d'ajuts d'ACCIÓ d’R+D. 

• Capacitar-te en l’ús dels incentius fiscals a la innovació. 

 
Observacions 
 

ACCIÓ signa un conveni de col·laboració amb el MINECO per tal de poder emetre informes de projecte que et permetran 
aconseguir seguretat jurídica pel teu projecte d’R+D de forma totalment gratuïta. 



• Són compatibles amb l’ajuda pública directa (CDTI, ACCIÓ) però les 

ajudes rebudes s’han de tenir en compte . 

• Efectes econòmics semblants a la subvenció però no  tributen. 

• Se apliquen de manera directa per l’empresa en el seu IS. 

• No requereixen aprovació prèvia (no sotmesos a concurrència 

competitiva). 

• Es basen en la efectes econòmics reals (despeses executades)  

• Els drets es generen i/o apliquen amb caràcter anual. 

• La normativa d’aplicació es pròpia (difereix en conceptes i quanties) 

• Es regulen per la normativa legal en vigor en el EF en fase de liquidació. 

• Existeixen diferents eines que cobreixen les diferents fases del procés 

innovador (no només la fase d’execució d’un projectes d’ R+D+i 

Incentius fiscals vs ajudes públiques directes 



 

 

 

 
 

 
Programa ACCIÓ de suport  

als Incentius Fiscals  a la Innovació 
 

1.- Ajudar a les empreses a entendre els incentius fiscals a la Innovació i a decidir una 
estratègia d’aplicació.   
 
2.- Ajudar a l’empresa a identificar els actors rellevants de l’entorn. 
 
3.- Capacitar a l’empresa en l’ús dels incentius fiscals a la innovació. (assessorament 
especialitzat) 
 
4.- Treure les màximes sinergies dels recursos públics destinats al finançament de 
projectes d’R+D. (conveni amb MINECO, acord amb certificadores) 
 

Com sol·licitar el servei:   Servei INNOVA    o 
    incentiusfiscals.accio@gencat.cat 

 

mailto:nincentiusfiscals.accio@gencat.cat


Préstec i+i 
Financia la teva innovació 

Objectiu 
Facilitar-te l'accés a finançament per al teu projecte de R+D o innovació, a través d’un  préstec en condicions 
preferents gestionat conjuntament amb l’ICF. 
 
A qui va dirigit? 
Empreses amb seu social o operativa a Catalunya. 
 

Condicions dels préstecs  
 
 
   
 
   
 
   
 

 
 
 
 

Observacions  
L’ICF analitza la viabilitat financera i posteriorment ACCIÓ analitza l'elegibilitat del projecte.  

 

Termini 
Fins el 31 de març de 2015. 

Import Mínim 50.000€ i màxim de 500.000 euros en el cas de circulant, i 1.000.000 d’euros en el cas d’inversió, en un o diversos 
préstecs. En el cas d’inversió, l’import del préstec no pot excedir del 80% de les partides acceptades. 

Tipus d’interès Euríbor + fins a 5,75 punts. 

Termini   Termini màxim del préstec de circulant és de 4 anys i el d’inversió és de 7 anys.  

Carència   Fins a 1 any en el cas de circulant i 2 en el cas d’inversió, inclosa en el termini.  

Comissions   Les operacions tindran una comissió d’obertura del 0,50% de l’import del préstec formalitzat amb un mínim de 500 euros 
per operació de préstec.  

Garanties   Aquelles que l’ICF consideri adients i suficients. Addicionalment, totes les operacions formalitzades comptaran amb l’aval 
del Departament d’Empresa i Ocupació, pel 70% del risc viu de cada operació. 

Actualment oberta fins 28/02/2015 



HORIZON2020: SME instrument 

Més informació: 
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-
Instrument-infographic.jpg 

http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg
http://ec.europa.eu/easme/files/sme/H2020-SME-Instrument-infographic.jpg


HORIZON2020: SME instrument 



HORIZON2020: SME instrument 

Definició PIME 
(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/sme-definition/index_en.htm) 
Test “Are you an SME?” (http://smetest.uwe.be/) 

Call of SME instrument: Apareixent en cada WP  

Ajut: 50.000 euros Ajut: 70% del cost del projecte 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://smetest.uwe.be/
http://smetest.uwe.be/
http://smetest.uwe.be/


Deadlines: 

• BG-12-2015: Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of 
innovative solutions for blue growth 

• BIOTEC-5a-2015: SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness 
and sustainability 

• DRS-17-2015: Critical infrastructure protection topic 7: SME instrument topic: “Protection of Urban 
soft targets and urban critical infrastructures” 

• ICT-37-2015: Open Disruptive Innovation Scheme (implemented through the SME instrument) 
• IT-1-2015: Small business innovation research for Transport 
• NMP-25-2015: Accelerating the uptake of nanotechnologies, advanced materials or advanced 

manufacturing and processing technologies by SMEs 
• PHC-12-2015: Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 
• SC5-20-2015: Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply 

of raw materials 
• SFS-08-2015: Resource-efficient eco-innovative food production and processing 
• SIE-01-2015: Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 
• Space-SME-2015: SME Instrument 

Convocatòries/temàtiques objectiu del Instrument: 

Call of SME 
instrument 
2014: 

PHASE 1 – Business proposal 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-
2014.html 
 
 
PHASE 2 – Innovation Activities 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/deskto
p/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-
2014.html 
 
 
 

HORIZON2020: SME instrument – Calls 2015 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html
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Vols contactar amb nosaltres? 

innova.accio@gencat.cat 

93 476 72 55 



Servei d’Informació 
Empresarial 

934 767 206 
Info.accio@gencat.cat 
 
 
 
 

Alt Penedès, Garraf i Maresme 
Tel. 934 767 251 
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat 
 
Catalunya Central 
Tel. 936 930 209 
Manresa.accio@gencat.cat 
 
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. 977 449 333 
Terresebre.accio@gencat.cat 
 

@accio_cat 

Joan Comas 

joan.comas@gencat.cat 

ACCIO - Unitat d’innovació empresarial 

Moltes gràcies per la seva atenció 

mailto:joan.comas@gencat.cat

