
 
 

  

 

 
 

 
                                   

INNOVACIÓN Y PROGRAMAS EUROPEOS 
nº  96  / IPE 07  - 6 de juliol de 2017  

Catalunya 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sant Quirze, 30 – 08201 Sabadell – Barcelona (Spain) 
Tel. 93 745 19 17 – Fax 93 748 02 52 / e-mail: info@texfor.es – www.texfor.es  

 

 
         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. 

 

Tipus de Cupons i Despeses Subvencionables 

 

Cupons a la Innovació 

 

 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. 

 

Cupons de Tecnologia 

 

 Estudis de vigilància tecnològica i estat de la tècnica 

 Estudis de viabilitat tecnològica/industrial 

 Desenvolupament tecnològic 

 Testeig i validació experimental 

 

Cupons d’Ecoinnovació 

 Anàlisi dels processos productius i identificació de millores ambientals. 

 Ecodisseny de productes i serveis 

 Foment de nous models de negoci vinculats a l’economia verda circular 

 

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

d'ajut de 4.000 euros excepte pels cupons de tecnologia on l’ajut màxim serà de 

6.000 euros 

 

Els serveis subvencionables podran ser realitzats únicament per proveïdors acreditats 

per ACCIO. 
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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 16 de novembre de 2017 o fins exhauriment de la dotació pressupostària 

(300.000 €) 

 

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

contacte amb el nostre departament d’innovació o consulteu el document de Bases 

Reguladores (DOC 7386 de 8/06/17) i la Convocatòria (DOC 7394 de 20/06/2017) 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7386/1616825.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7386/1616825.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7394/1619309.pdf

