CONNECTA’T A LA INNOVACIÓ

INNOVA DE
MANERA
TRANSVERSAL
Tens idees noves?
Veus oportunitats de negoci
que la competència no veu?
Vols innovar per créixer?
Necessites col·laboracions
estratègiques per innovar?
Busques incrementar la teva
presència al mercat?

INNOVA AMB
TECNOLOGIA

INNOVA
AL MÓN

Vols accelerar el
creixement del teu negoci?

Vols innovar amb
socis internacionals?

T’agradaria accedir a
noves tecnologies?

T’agradaria accedir
als programes
d’ajuts europeus?

Busques participar i
cooperar en projectes
d’R+D i innovació?
Saps on adreçar-te per
trobar socis tecnològics?

Busques oportunitats
de negoci amb
tecnologia al món?

ACCIÓ ET CONNECTA A LA
INNOVACIÓ I A LA TECNOLOGIA
Tecnologies tractores d’innovació empresarial

TIC

Nano tecnologia

El 80% de les
empreses que innoven
preveuen incrementar
la facturació

SERVEIS PER
INNOVAR
DE MANERA
TRANSVERSAL
• Orientació i assessorament
a la innovació.
• Projectes col·laboratius
amb impacte sectorial:
Comunitats RIS3CAT.
• Itinerari innovar per créixer.
• Creació i creixement de
start-ups innovadores.
• Detecció d’oportunitats en
Compra Pública Innovadora.
• Deduccions fiscals per a
projectes d’R+D i innovació.
• Ajuts per subcontractar
serveis d’innovació: Cupons
a la innovació.

Materials avançats

La meitat de
les empreses
innovadores
col·laboren amb
altres agents

SERVEIS PER
INCORPORAR
TECNOLOGIA
• Accés a tecnologies
diferencials a través
dels agents TECNIO.
• Innovar a través de
start-ups.
• Cerca de socis
tecnològics:
Enterprise Europe
Network (EEN).
• Oportunitats de
negoci tecnològiques.
• Formació en
transferència
tecnològica.

Fotònica

Bio tecnologia

La meitat de
les empreses
innovadores són
exportadores

SERVEIS
PER INNOVAR
AL MÓN
• Innovar a Europa:
Horitzó 2020 / SME
Instrument.
• Ajuts per a projectes
de cooperació
internacional:
Nuclis d’innovació
tecnològica.
• Mapa d’oportunitats
internacionals.
• Participació
en missions
empresarials i fires
internacionals.

Manufactura
avançada

Gairebé 150 patents
transferides i més de
50 spin-off creades

INFRAESTRUCTURA
PER INNOVAR
TECNIO
L’acreditació TECNIO és
el segell que atorga la
Generalitat de Catalunya,
a través d’ACCIÓ, per
identificar els agents més
qualificats a l’hora de
desenvolupar o facilitar
tecnologia diferencial a les
empreses.
EURECAT
Eurecat és el principal
Centre Tecnològic de
Catalunya i és el resultat
de la integració de diversos
centres tecnològics
avançats. Ofereix serveis
de tecnologia aplicada
adreçats a les pimes
catalanes.

• Assessorament estratègic
en indústria 4.0, mobile
business, economia circular,
smart cities i 3D printing.
Servei d’Informació Empresarial
Tel. 93 476 72 06
info.accio@gencat.cat / accio.gencat.cat

