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         PROGRAMA DE CUPONS A LA INNOVACIÓ 

 
La Generalitat de Catalunya acaba de fer pública una nova convocatòria de cupons per 

a la Innovació amb el suport d’ACCIÓ.  Aquests cupons són ajuts a empreses per a la 

contractació de serveis orientats a la innovació empresarial, els proveïdors dels quals 

han de ser entitats acreditades per ACCIO. 

 

Beneficiaris i requisits 

 

Podran ser beneficiàries d'aquests ajuts les empreses amb establiment operatiu a 

Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al 

de la presentació de la sol·licitud. 

 

Característiques 

 

 Conceptualització de nous productes/serveis: serveis adreçats a conceptualitzar i/o 

dissenyar nous productes/serveis que siguin innovadors respecte als ja 

comercialitzats per l'empresa. 

 

 Millora del model d'innovació a l'empresa: serveis adreçats a la definició de 

l'estratègia d'innovació, a la conceptualització d'un nou model de negoci, a la 

millora del procés d'innovació i a la definició de les bases per fomentar 

col·laboracions estratègiques amb altres agents de l'ecosistema (ja sigui amb 

clients, proveïdors, start-ups, centres tecnològics, entre d'altres) amb l'objectiu de 

generar futures innovacions. 

 

 El cost subvencionable màxim serà de 10.000 euros. 

 

 La intensitat de l'ajut serà d'un màxim del 80% del cost del servei amb un màxim 

d'ajut de 4.000 euros. 

 

 Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors 

acreditats per ACCIO. 

 

Observacions 

 

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s'hauran d'iniciar a partir de la 

recepció de la resolució de concessió i hauran de finalitzar en un termini màxim de 6 

mesos. 

 

Termini de presentació de sol·licituds 

 

Fins al 14 de desembre del 2016. 

 

Per més informació sobre el programa de Cupons a la Innovació poseu-vos en 

contacte amb el nostre departament d’innovació. 
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