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ACCIÓ 31/07/2017

Títol

Programa de Cupons a la
Internacionalització

Programa d'Ajuts a inversions
empresarials d'alt impacte.

Import

700.000,00

Objecte

Aquest Programa preveu la concessió d’ajuts per a la
contractació de serveis en forma de Bons a la
Internacionalització realitzats per proveïdors acreditats per
ACCIÓ.

Ajuts per a projectes d'inversió realitzats a Catalunya que es
7.300.000,00 €
considerin d'alt impacte.

Ajuts destinats a incentivar
l’impuls de Programes
d’acceleració al territori i
fomentar la competitivitat de les
acceleradores privades.

500.000,00

Programa d'ajuts a Iniciatives de
reforç de la competitivitat.

1.500.000,00 €

Condicions beneficiari

Podran ser beneficiàries d'aquest ajut aquelles empreses que no
Contractació de serveis en forma de Bons a la
exportin més del 15% de la seva facturació, en base a les dades
Internacionalització
del darrer exercici tancat.

Empreses amb ànim de lucre amb establiment operatiu a
Catalunya.

Regular l'atorgament dels ajuts a entitats, públiques i/o
Entitats, públiques o privades, amb establiment operatiu a
privades, que desenvolupin projectes d’acceleració d’empreses Catalunya i que comptin amb un programa d’acceleració
de recent creació i amb potencial de creixement a Catalunya.
d’empreses de recent creació i amb potencial de creixement.

Projectes de reforç de la competitivitat i de cooperació
internacional amb clústers d’altres regions europees.

Objectius i finalitat

Estat de
publicació

agost'17

Impulsar projectes tant d’empreses ja establertes a Catalunya
com d’empreses en procés d’establir-s’hi, amb projectes
d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació,
així com amb projectes de R+D.

agost'17

Impulsar programes d’acceleració que tinguin per objectiu
afavorir el creixement d’empreses emergents ja constituïdes
amb potencial de creixement, a través d’assessorament
específic i professionalització dels equips emprenedors.
Aquests programes d’acceleració han d’estar liderats i
desenvolupats per entitats, ja siguin públiques o privades,
que tinguin experiència en l’àmbit emprenedor.

setembre'1
7

Incentivar la consolidació d'estructures de clusters, projectes
Entitats de suport a l’empresa amb establiment operatiu a
setembre'1
Catalunya que tinguin una dilatada experiència en l’execució de de reforç competitiu empresarial i de cooperació
7
internacional.
projectes de reforç de la competitivitat.
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