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Línia amb concurrència no competitiva 

 

Què se subvenciona/finança? 
Assessorament extern adreçat a acompanyar als membres del comitè de direcció i altres 
persones clau de l’organització en un procés de reflexió sobre el seu model de negoci i el 
seu model d’innovació, per després identificar els principals canvis que poden impactar al seu 
negoci i definir i prioritzar un conjunt d’iniciatives per donar-hi resposta. La persona assessora 
haurà d’acompanyar a l’empresa en analitzar els canvis de l’entorn que els poden afectar, 
identificar de possibles noves àrees d’oportunitats a explorar o iniciatives a explotar i prioritzar-
les amb uns criteris definits i justificats. 

La subcontractació del servei cal fer-la a través d’una persona assessora acreditada per 
ACCIÓ, en el moment de fer la sol·licitud d’ajut, en les següents àrees d’expertesa: gestió de 
la innovació o estratègia. 

Els Cupons ACCIÓ a la innovació únicament permeten la contractació d’una sola persona 
assessora acreditada per realitzar l’acció subvencionada. 

Es poden consultar les persones assessores acreditades per ACCIÓ al llistat de persones 
assessores d'ACCIÓ (document. XLS). 

 

Qui pot ser beneficiari i requisits? 
Pimes (excepte les microempreses) amb establiment operatiu a Catalunya. 

 

Quin és el període de presentació de la sol·licitud? 
Des del 5 de juliol de 2022 a les 09.00h i fins el 29 de juliol o fins a exhauriment de pressupost. 

 

Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables? 
Assessorament extern adreçat a acompanyar als membres del comitè de direcció i altres 
persones clau de l’organització en un procés de reflexió sobre el seu model de negoci i el 
seu model d’innovació, per després identificar els principals canvis que poden impactar al seu 
negoci i definir i prioritzar un conjunt d’iniciatives per donar-hi resposta. 
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Quina és la intensitat i l’import de l’ajut? 
L’ajut és del 100% del cost subvencionable acceptat amb un import màxim de 8.000 €. 

 

Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ 
finançables? 
Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2022 i el 30 de 
setembre de 2023 i no es donaran ampliacions d'aquest termini. 

 

Quins són els criteris de valoració? (si aplica) 
No aplica  

 

Quins són els tràmits? 
Sol·licitud d’ajut:  

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

Resolució d’ajut:  

La resolució es notificarà a la persona interessada mitjançant la seva publicació al Tauler 
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat).  

Justificació d’ajut:  

S’hauran de justificar les actuacions objecte de l’ajut en el termini previst a la resolució de la 
concessió. 

La justificació s'ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les 
beneficiaries a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). 

La modalitat de justificació és l’acreditació per el compte justificatiu amb aportació de 
justificants de despesa. 

Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i 
de tramitació electrònica. 

 

Quina documentació s’ha d’aportar? 
Sol·licitud d’ajut 

La sol·licitud, inclou: 
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• Memòria tècnica del projecte segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) (no s’admetran a tràmit sol·licituds que no es corresponguin amb el 
model o amb informació deficient o insuficient) 

• Declaració ajuts rebuts en minimis segons model disponible a la web d’ACCIÓ 
(acció.gencat.cat) 

  

Justificació d’ajut 

Consultar: https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts 

 

On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut? 
Gestió de la sol·licitud: ajuts.accio@gencat.cat (Disponible per qualsevol dubte o incidència en 
la tramitació electrònica o web) 

Gestió de la justificació: grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat o al telèfon 93 567 69 60 

Gestió tècnica: innova.accio@gencat.cat 

 

Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest 
ajut?  
RESOLUCIÓ EMT/1890/2022, de 14 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial. 

RESOLUCIÓ EMT/2032/2022, de 22 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 
2022 per a la concessió de subvencions a cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 
635324). 

 

 

 

 

 

Passeig de Gràcia, 129 

08008 Barcelona 

T. 93 476 72 06 

accio.gencat.cat 

info.accio@gencat.cat 

@accio_cat 

http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
http://www.accio.gencat.cat/
mailto:info.accio@gencat.cat
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/convocatories-dajuts/justificacions-dajuts
mailto:ajuts.accio@gencat.cat
mailto:grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=932028
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=932028
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933042
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933042
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=933042
https://www.accio.gencat.cat/ca/inici
mailto:info.accio@gencat.cat

	Qui pot ser beneficiari i requisits?
	Quin és el període de presentació de la sol licitud?
	Quines actuacions i despeses són subvencionables/finançables?
	Quina és la intensitat i l’import de l’ajut?
	Quin és el termini d’execució de l’actuació subvencionable/ finançables?
	Quins són els criteris de valoració? (si aplica)
	Quins són els tràmits?
	Quina documentació s’ha d’aportar?
	On podeu consultar els vostres dubtes sobre l’ajut?
	Quina normativa heu de tenir en compte si voleu optar a aquest ajut?

