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    AJUTS d’ACC1Ó 2012 
 

ACC1Ó és l’agència de suport a la competitivitat de l’empresa catalana, adscrita al departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 

INTERNACIONALITZACIÓ 
 

Us oferim un conjunt de recursos que us ajudaran a afrontar totes les fases de l'activitat internacional: 
iniciació, expansió i consolidació. 

 
□ Préstec i+i   

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, 
internacionalització i industrialització.                 Termini: fins el 15/10/12 

 
□ Iniciació a l'Exportació 

Assessorament i ajut per a iniciar-se a l’exportació, incidint en la selecció dels productes/serveis amb 
més potencial exportador, els països i canals més adients per aconseguir les primeres vendes a 
l’exterior.                 Pendent publicació 
 
 

□ Incorporació de Talent per a la Internacionalització 
Ajut per facilitar la incorporació de tècnics en comerç internacional als departaments  
d’exportació d’empreses que, preferentment, s’inicien en la internacionalització.        Pendent publicació 

 
 

□ Beques a Empreses a l’Estranger 
Ajut per facilitar que l’empresa assoleixi la seva consolidació en el mercat seleccionat.  
Beques per a la realització de pràctiques prioritàriament a filials d’empreses catalanes a l’estranger. 

Pendent publicació 
 
□ Internacionalització Agrupada 

Ajut per potenciar l’agrupació i cooperació entre empreses per a la internacionalització dels seus 
productes o serveis, amb l’execució d’actuacions de llarga durada en determinats mercats amb un 
mateix objectiu.                Pendent publicació 
 
 

□ Missions Internacionals 
Ajut per a realitzar missions col·lectives de prospecció de nous mercats i contacte de clients potencials i 
per a la visita a Catalunya de grups de compradors potencials.         Pendent publicació 

 
 

□ Cooperació al Desenvolupament 
Ajuts per a l’impuls de la participació dels agents empresarials catalans en la cooperació al 
desenvolupament.               Pendent publicació 
 
 
 

 
 

 

Centres de Promoció de Negocis

Jornades Iniciació a l'Exportació
Jornades pràctiques per analitzar el potencial exportador de la vostra 
empresa. 

Última actualització: 08 de març de 2012 

http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/iniciacio-exportacio/jornades/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/internacionalitzacio/xarxa-exterior/


 
www.acc10.cat/ajuts2012 info@acc10.cat 

 
 

INNOVACIÓ 

 
Impulsem la innovació a l’empresa, la realització de projectes d’R+D i el creixement de les empreses de base 
tecnològica. 
 
 
□ Préstec i+i   

Préstecs en condicions preferents de garanties per al finançament de projectes d’innovació, 
internacionalització i industrialització.                                                                         Termini: fins el 15/10/12 

 
 
□ Innoempresa – Projectes d’Innovació   

                                                        
• Innoempresa Desenvolupament Individual 

Ajut per a projectes individuals de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin 
avantatges competitius a l’empresa.            Pendent publicació 

 
• Innoempresa Co-Desenvolupament 

Ajut per a projectes col·laboratius de desenvolupament de nous productes diferencials que aportin 
avantatges competitius a l’empresa.            Pendent publicació 

 
• Innoempresa Sistematització 

Ajut per a gestionar el procés d’innovació de forma sistemàtica, de manera que l’empresa 
desenvolupi el seu propi model de gestió de la innovació amb l’ajut d’un assessorament extern. 

Pendent publicació 
 
 

□ Nuclis d'innovació tecnològica – Projectes de Recerca i Desenvolupament (R+D) 
 

• Nuclis Nacionals 
Realitzat en consorci amb un mínim de 4 empreses catalanes independents.  

Pendent publicació 
• Nuclis Transnacionals ERANET 

Realitzat en consorci amb un mínim 2 empreses independents (1 empresa catalana + 1 empresa 
d’una regió/país participant al programa corresponent).         Pendent publicació 
 

• Nuclis Transnacionals Catalunya-Israel 
Realitzat en consorci amb un mínim 2 empreses independents (1 catalana + 1 israeliana). 

Pendent publicació 
 
□ Inversions empresarials d'alt impacte 

Ajut ajuts per a la realització de projectes d’inversió realitzats a Catalunya que es considerin d’alt o de 
molt alt impacte i que generin ocupació estable.            Pendent publicació 

 
 
□ Plans d’actuació d’unitats de valorització 

Incentivar els plans d’actuació de les unitats de valorització per tal d’identificar, valoritzar i explotar les 
tecnologies generades en els agents d’R+D catalans.                      Pendent publicació 

 
 
□ Xarxes d’Inversors Privats, XIP 

Ajut dirigit a les entitats de les xarxes d’inversions privats per tal de promoure les operacions entre els 
seus membres inversors i emprenedors.                            Pendent publicació 
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□ TECNIO 
Ajut per incentivar els plans d’actuació d'activitats d'R+D d’agents tecnològics membres de la Xarxa 
Tecnològica de Catalunya, TECNIO.            Pendent publicació 
 
 
 

 

> Demaneu-nos cita 

> Descobriu com us pot ajudar 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓ I ESTRATÈGIA EMPRESARIAL 
 
 
Fomentem la reflexió sobre el model de negoci i oferim serveis enfocats al creixement empresarial mitjançant 
la millora de la gestió i el canvi estratègic. 
 
 
□ 360º Competitivitat 

Ajut per a realitzar un procés de reflexió del model de negoci, que es concreti en un pla estratègic a mig 
termini o bé en la implantació de millores operatives en les diferents àrees funcionals de l’empresa. 
 

           1a convocatòria: 08/03 a 12/04 
2a convocatòria: 16/04 a 28/06  
3a convocatòria: 02/07 a 11/10 

 
 
 

 
 > Inscriviu-vos i inicieu el vostre pla d'acció personalitzat 

http://www.anella.cat/web/portal/jornades/-/custom_publisher/gU3q/27176480/360+competitivitat?__utma=1.659661257.1308036978.1311759085.1311762045.160&__utmb=1.28.10.1311762045&__utmc=1&__utmx=-&__utmz=1.1311759085.159.84.utmcsr=google%7Cutmccn=%28organic%29%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=agenda%20acc10&__utmv=-&__utmk=39954466
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/rd/servei-innova/index.jsp
http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/tecnio/servei_empresa.jsp
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