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Objectius d’avui?
• Què és ACCIÓ?
• Què fa el Govern de la Generalitat de Catalunya respecte
a l’economia circular?
• Serveis i programes d’ACCIÓ de suport a la innovació i a
l’economia circular

Què és ACCIÓ?

És l’agència per a la
competitivitat
de l’empresa catalana

Adscrita al Departament
d’Empresa i Ocupació i a la
DGI de la Generalitat de
Catalunya

Treballa per al foment
de la innovació,
la internacionalització,
la captació d’inversions,
l’emprenedoria,
el finançament,
l’assessorament i la gestió
empresarial

És l’actor de referència
en actuacions dirigides a
augmentar la
competitivitat del teixit
empresarial català

ACCIÓ | INNOVACIÓ

Connectem empreses
i projectes amb l’èxit
al mercat
La nostra missió és millorar
la competitivitat de les
empreses catalanes
mitjançant l’orientació, la
capacitació, la connexió i
l’impuls tècnic i financer.

Orientació

Capacitació

Suport

Connexió

Generalitat de Catalunya- Economia Circular


Estratègia d'Impuls a l’economia verda i a l'economia circular



Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2013-2020



L'Estratègia catalana d'ecodisseny



Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020



Estratègia d’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT)



Estratègia Industrial a Catalunya. 7 àmbits industrials

Instruments per impulsar l’economia circular

RIS3CAT Research and Innovation Smart Specialization Strategy from Catalonia
Eix 2: Activitats emergents

Eix 1: Àmbits sectorials líders
 Alimentació.
 Química, Energia i Recursos.
 Sistemes Industrials.
 Sistemes del Disseny.
 Indústries de la Mobilitat Sostenible.
 Indústries de la Salut i Ciències de la
Vida.
 Indústries Culturals i Basades en
l’Experiència.

7 àmbits sectorials que lideren
la transformació de l’economia
catalana

Identificar i impulsar noves oportunitats econòmiques en àmbits
emergents, a partir de:
 Capacitats tecnològiques
 Sinergies entre àmbits sectorials relacionats

En aquests àmbits:
 Avantatges competitius
 Massa crítica
 Oportunitats de futur

Eix 3: Tecnologies facilitadores transversals

La RIS3CAT preveu fórmules de suport per explorar noves activitats
econòmiques basades en una oportunitat de mercat, en una necessitat
tecnològica o en nou coneixement generat a partir de la col·laboració
d’agents d’àmbits diferents.

Eix 4: Entorn d’innovació

Capacitats tecnològiques dels centres de recerca i
centres tecnològics, clau perquè les empreses
catalanes es reorientin estratègicament a fi de:
 millorar l’eficiència dels processos productius,
 posicionar-se en segments de més valor afegit
i amb més potencial de generació d’ocupació i
 generar noves activitats econòmiques en
àmbits emergents

La RIS3CAT reforça les polítiques
públiques que incideixen en l’entorn
d’innovació:
 Agenda digital
 Suport a l’emprenedoria
 Ecoinnovació (economia verda)
 Suport a la innovació no
tecnològica
 Formació i talent
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Serveis i programes d’ACCIÓ de suport
a la innovació i a l’economia circular

Més informació

Comunitats RIS3CAT (Projectes d’R+D+i)
Les comunitats RIS3CAT

són agrupacions d’empreses, agents del sistema d’R+D i Innovació,
organitzacions clústers i entitats de suport a l’empresa, amb establiment operatiu a Catalunya, que
plantegen una estratègia de recerca i innovació per a la transformació econòmica de les activitats
productives, emmarcades en els sectors líders definits en la RIS3CAT, a través d’un pla d’actuacions per
implementar-la.

Especialització Intel·ligent
Les Comunitats RIS3CAT són l’instrument per a
l’especialització intel·ligent dels àmbits sectorials
líders via les tecnologies facilitadores transversals

TIC

Fotònica

Nanotecnologia

Biotecnologia

Materials avançats

Manufactura avançada

Resultats esperats per l’economia catalana. Marc general
Configurar i executar una agenda transformadora per al sector on s’emmarqui la
Comunitat, amb una voluntat de millora de la competitivitat i d’especialització intel·ligent.
Aixecar projectes d’alt impacte en el sector, buscant satisfer les necessitats reals del teixit
productiu, en sentit ampli i transversal.
Potenciar sinèrgies tractores rellevants mitjançant la cooperació entre empreses, agents de
recerca i innovació i entitats clau del sector.

Nuclis de R+D (Projectes d’R+D)
Què són?
Ajuts destinats a incentivar la realització, de forma individual o col·laborativa, d'activitats de recerca
industrial i desenvolupament experimental a Catalunya i amb component internacional.

Tipologies de Nuclis
Nuclis LOCALS

Nuclis
INTERNACIONALS

Projecte individual

Projecte ERA-NET

Projecte
col·laboratiu

Projecte
BILATERAL

Projectes
• Mitjana dimensió i 2 anys de durada
• Impacte a curt termini (ocupació, inversions industrials)
• Ús prioritari de les tecnologies facilitadores transversals (TFT) i impacte en algun
dels àmbits líders
• Fer créixer el nivell d’Innovació empresarial existent
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Tipologia de projectes d’R+D (Economia Circular)
Entenem com actuacions de recerca, desenvolupament i innovació en economia circular aquelles actuacions o
projectes que:


Constitueixin sistemes industrials que eliminin l’ús de tòxics, utilitzin energies renovables, i que cerquin
l’eliminació de residus amb models de negoci innovadors, optimitzant el disseny de materials, productes i
sistemes.



Nova generació de valor, minimitzant l’ús de materials i la seva reutilització, la refabricació, la reparació i el
reciclatge, o la maximització del nombre de cicles consecutius en la utilització de material o productes en la
mateixa cadena de valor.



Permetin augmentar l’eficiència del flux de materials en la seva recol·lecció i redistribució, mantenint qualitat i
longevitat i a la vegada augmentant la productivitat del material.



Permetin la innovació en models de negoci:



o

en aprovisionament circular amb energies renovables i materials biodegradables o totalment reciclables, en
recuperació de recursos i energia de productes o subproductes, i en logística inversa.

o

En l’extensió de la vida útil dels productes i dels seus components via reparació, revenda o actualització.

o

En plataformes de col·laboració que permetin augmentar la taxa d’utilització.

o

Oferint accés al producte retenint la propietat del mateix per internalitzar els guanys en la productivitat circular
dels recursos.

Incorporin tecnologies i sistemes que afavoreixen la circularitat: Mobile, M2M, Cloud, socials o de
col·laboració en xarxa, Big Data Analytics, sistemes de seguiment i retorn, 3D Printing, tecnologia per al disseny
modular, tecnologia de reciclatge avançat, ciències de la vida i dels materials.

Cupons a la Innovació 2015
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

Empreses d’entre 6 i 100 treballadors principalment industrials.

• A bescanviar per serveis realitzats amb
proveïdors acreditats per ACCIÓ
• Import d’ajut entre 3.000€ (50%
finançament) i 5.000€ (75%
finançament)
• Concurrència no competitiva
• Temps de resposta entorn a 15 dies
• Termini: Obert fins exhauriment
pressupost.
• Pressupost:
200.000€ Cupons Innovació i Tecnologia
50.000€ Cupons Ecoinnovació

CUPONS
D’INNOVACIÓ

• Innovació

CUPONS DE
TECNOLOGIA

• Tecnologia

CUPONS D’ECOINNOVACIÓ

• Ecoinnovació
(amb DTES)

Vull sol·licitar un cupó d’Eco-Innovació

Cupons d’Eco-Innovació

• Es podran utilitzar per realitzar els següents serveis, amb un cost màxim de 10.000€:
Anàlisi processos
productius i
Identificació millores
ambientals

Eco disseny de
productes
i serveis

Projectes prevenció i
generació de residus

Projectes pel foment
de nous models
negoci vinculats a
l’economia verda i
circular

• Els serveis s’hauran de contractar a proveïdors acreditats per ACCIÓ (Economia Verda)
• Ajut a fons perdut, fins al 50% del cost del servei, amb un màxim de 3.000€
• Les empreses inscrites en el directori públic d'enginyeries i consultories ambientals custodiat per la Direcció
General de Polítiques Ambientals i ubicat a:
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/empresa_i_produccio_sostenible/economia_verda/director
i-de-les-consultories-i-les-enginyeries-ambientals/
• En el cas que l’empresa beneficiària presenti un proveïdor d’Ecoinnovació no acreditat per ACCIÓ, caldrà la seva
acreditació com a requisit previ a la valoració de la sol·licitud. A tal efecte, aquests proveïdors hauran de seguir el
procediment per acreditar-se com assessor en els programes d’ACCIÓ segons el procediment establert per la
RESOLUCIÓ EMO/1281/2015.

innova.accio@gencat.cat

93 476 72 55

Servei d’Informació
Empresarial

934 767 206
Info.accio@gencat.cat

@accio_cat

Alt Penedès, Garraf i Maresme
Tel. 934 767 251
Altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

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

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

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

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

Terres de l’Ebre
Tel. 977 449 333
Terresebre.accio@gencat.cat

