
 

Cupons d'ACCIÓ a la competitivitat de l'empresa 

Presenta el teu projecte i rep un ajut de fins a 20.000 euros  

 

S’ha obert avui la convocatòria de Cupons a la competitivitat de l’empresa, uns cupons 
de descompte econòmic directe que es poden bescanviar per un servei expert en 
internacionalització , innovació, noves tecnologies, finançament o estratègia, a través de 
l’assessorament expert dels proveïdors acreditats per ACCIÓ: 
Implementar tecnologies avançades, capgirar el teu model de negoci i adaptar-lo a les noves 
tendències del consumidor, descobrir les millors eines de finançament per a la teva empresa, o 
bé, siguis una PIME consolidada o una startup, passar pàgina a la situació provocada per la 
COVID-19 i dirigir-te a nous horitzons. 

Els ajuts es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud, i es preveu s’exhauriran en poc 
temps, pel que et recomanem que triïs el cupó que més s’adapti a les teves necessitats i 
presentis la teva sol·licitud el més aviat. 

 

AEBALL disposa d’una Xarxa de Col·laboradors experts en les diferents àrees, 
acreditats per ACCIÓ. 

CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIÓ: 

Cupons per a la contractació de serveis d’experts  en exportació: 

- Pla de Promoció Internacional: selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països 
de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. 
- Subcontractació d’un Export Manager. 

mailto:info@aeball.net
http://www.aeball.com/


Es poden beneficiar d’aquests ajuts les empreses que no hagin exportat més del 15% de la 
facturació a 2019 i tinguin una facturació mínima de 100.000 € dels quals 5.000 € siguin en 
exportacions. 

Ajut màxim de 4.000 euros. Es pot sol·licitar més d’un cupó, sempre i quan l’import total dels 
costos dels serveis sol·licitats no sobrepassi els 5.000 euros. 

CUPONS A LA INNOVACIÓ I L’ESTRATÈGIA: 

Cupó a noves iniciatives disruptives 

Per transformar el model de negoci de l’empresa i adaptar-lo a l’aparició de noves tecnologies 
exponencials, a les noves tendències del consumidor, a nous models de negoci i a les 
transformacions sorgides del canvi climàtic o la crisi de la COVID-19. 
Ajut màxim de 8.000 euros. 

Cupó a la fiscalitat 

Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i. 
Ajut màxim de 2.500 euros. 

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació 

Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, 
millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de 
negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.  

Ajut màxim de 6.000 euros. 

Cupó a la propietat industrial 

Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat. Ajut màxim de 2.500 euros 
Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa. 
 
Ajut màxim de 4.000 euros.  

Cupó a l'economia circular 

Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i 
minimitzar el seu impacte ambiental. 

Ajut màxim de 6.000 euros. 

CUPONS A LA INDÚSTRIA 4.0: 

Tenen per objectiu la concessió d’ajuts per la contractació de serveis d’innovació i la 
implementació de tecnologies de la indústria 4.0 per millorar els productes, els serveis o els 
processos de l'empresa. Es poden bescanviar per un dels següents serveis: 

Cupó diagnosi indústria 4.0: Diagnosi que permeti la identificació d'oportunitats de millora que 
ajudin a les empreses a incorporar noves tecnologies i a fer un canvi estratègic, organitzatiu i 



cultural cap a la indústria 4.0 amb l'establiment de plans de transformació. 
Ajut màxim: 8.000 euros. 

Cupó implantació indústria 4.0:Integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0, 
realització de proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o 
arquitectures singulars. 
Ajut màxim de 20.000 euros. 

CUPONS AL FINANÇAMENT: 

Es poden bescanviar per l’assessorament i/o l’acompanyament en algun dels següents serveis: 

Refinançament del passiu, cerca de finançament o la realització d’un pla de contingència. 

Aquest servei inclou l’anàlisi de la situació econòmica-financera actual i futura de l’empresa; la 
descripció de l’estratègia que s’ha de seguir; una enumeració de les decisions rellevants a 
prendre; suport en la documentació i acompanyament en la negociació amb els creditors o 
possibles finançadors. 

Ajut màxim de 2.500 euros. 

CUPONS A LES STARTUPS: 

Tenen per objectiu ajudar a les empreses emergents a superar els mesos de paralització de la 
COVID-19 donant suport en la resolució de necessitats immediates de finançament, de vendes 
o en l’estratègia de creixement. Aquests cupons subvencionen l’acompanyament per part de 
proveïdors experts en la presa de decisions i es poden bescanviar pels següents serveis: 
Assessorament financer, assessorament en l’estratègia comercial o de màrqueting, 
assessorament d’equips, gestió interna o millora de processos i assessorament estratègic. 

Ajut màxim: 1.600 euros. 

MÉS INFORMACIÓ: Aquest comunicat és un resum. Poden accedir a tota la informació i a la 
normativa AQUÍ  

#TreballemPerGuanyarElFutur  #EActíVate 
 

 

 

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial-i-rd/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/

