
Fem avui 
l’empresa
del demà
Principals programes, 
ajuts i serveis 2023 
per fer avui l’empresa 
del demà.
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ACCIÓ

14
objectius 

per al 2030
actuacions

30
línies 

d’ajuts

14

ACCIÓ és l’Agència del Govern de la Generalitat, referent públic 
per impulsar la competitivitat de les empreses i contribuir a la seva 
transformació des de la perspectiva de la col·laboració 
publicoprivada.
 
Amb més de 35 anys al costat de l’empresa, ACCIÓ treballa per 
ajudar-la a identificar els canvis del seu entorn, acompanyar-la 
per tal que els aprofiti, es transformi i potenciï allò que la pugui fer 
diferent i més competitiva. Per això, compta amb una xarxa de 40 
oficines arreu del món, set delegacions a Catalunya i una a Madrid.
 
L’Agència aposta fermament per la competitivitat a través 
de quatre pilars: l’estratègia empresarial, el negoci internacional, 
la transformació tecnològica i la captació d’inversió estrangera. 
Aquests pilars tenen un impacte molt positiu en el creixement 
de l’economia, en la creació d’ocupació i contribueixen a construir 
avui l’empresa del demà. 
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Objectius

Horitzó 2030
Amb aquest esperit, ACCIÓ s’ha fixat objectius concrets 
i ambiciosos per a l’any 2030 per fer de Catalunya 
l’economia més competitiva del sud d’Europa. 

300 empreses 
certificades en 
valor compartit

5.000 empreses 
catalanes amb 

filials a l’estranger

20.000 
empreses 

exportadores 
regulars

Augmentar dimensió 
empreses industrials 

fins 17,5 persones per 
empresa (2025)

200 empreses 
exponencials

70% de les 
empreses en 

projectes 
de circularitat

Incrementar el pes 
de la indústria fins 

al 25% del VAB

15 
unicorns

Arribar a 10 empreses 
catalanes entre les 

1.000 empreses més 
 innovadores a nivell 

europeu

Catalunya, Strong 
Innovation Region

Arribar a 10.000 
multinacionals 

estrangeres

Generar 100.000 
llocs de treball

90% empreses 
industrials amb 
projectes 4.0

4.000 
startups
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Porta d’entrada 

Servei d’orientació 
empresarial 

Oficina Next Generation 

Recomanadors 
d’oportunitats 
de negoci internacional 
i de finançament 
alternatiu

Cercador d’ajuts 
i serveis

Banc de coneixement

Directori Startup Hub

Directori Catalonia 
Industry Suppliers

Catalonia Trade portal

Servei d’assessorament 
en tecnologia 
i projectes d’R+D

Servei d’assessorament 
en internacionalització

No saps per on començar? 
T’assessorem i t’oferim un ventall 
de solucions que encaixin amb la realitat 
i els reptes de la teva empresa.
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Línies d’ajut 

Posem a la teva disposició dos grans blocs 
d’ajuts per donar un impuls a les àrees clau 
que t’ajudaran a transformar la teva empresa. 

• Crear una estratègia empresarial.

• Enfocar solucions d’Indústria 4.0 per a la teva empresa.

• Testar tecnologies digitals avançades.

• Definir actuacions green per fer front als reptes climàtics.

• Dissenyar una estratègia de promoció internacional 
o comptar amb un export manager.

• Crear l’estratègia digital per vendre a tot el món.

• Elaborar una candidatura per participar 
en Projectes Europeus d’R+D+I.

Cupons d’ACCIÓ: aconsegueix ajuts directes de fins 
a 20.000 euros per enfocar l’estratègia o encetar projectes 
de transformació empresarial. Enguany, podràs accedir, 
entre d’altres, a modalitats que et permetran...

Previsió obertura: 
maig
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• Ajuts per incentivar la reflexió estratègica, el desenvolupament 
de noves oportunitats de negoci i el creixement 
de les empreses catalanes.

• Ajuts per incentivar el reforç de la competitivitat 
de les empreses. 

• Ajuts Nuclis R+D per a projectes de recerca i desenvolupa-
ment per convertir tecnologies avançades en negoci. 

• Ajuts Startup Capital per impulsar les startups en fases 
inicials i per trobar solucions de coinversió. 

• Ajuts d’innovació oberta i disruptiva perquè si algú ha 
de “disrompre” el teu sector o el teu model de negoci, 
millor que siguis tu!

• Ajuts a la innovació tecnològica. 

Línies d’ajut 

Ajuts d’implementació de projectes transformadors: 
t’oferim l’empenta clau per fer realitat el teu gran 
projecte de transformació empresarial. 
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• Ajuts a empreses per a activitats de promoció  
internacional (digitals i presencials). 

• Ajuts per diversificar la teva presència internacional,         
maximitzar guanys i minimitzar riscos.

• Ajuts per a la inversió empresarial d’alt impacte.

Línies d’ajut 

Previsió obertura: 
maig - octubre 
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Serveis Top10 

Aprofita el nostre equip d’experts a Catalunya 
i a les 40 Oficines Exteriors ubicades a les prin-
cipals capitals i mercats del món per assessorar-te 
i tenir accés a més de 30 serveis diferencials, 
individuals i col·lectius, transversals i especialitzats. 
Assegura’t de conèixer el nostre Top10:

ProACCIÓ 4.0: conjunt d’iniciatives per ajudar-te a 
descobrir i incorporar a la teva empresa les noves 
tecnologies i tendències de la indústria avançada.

ProACCIÓ Green: ajuts, serveis i convocatòries per 
fer front i aprofitar els reptes climàtics i de sostenibilitat. 

Serveis especialitzats per a startups: assessorament 
financer, mentoria empresarial, visibilitat internacional 
i connexió a l’ecosistema: tot el que la teva startup 
necessita i els diners no poden pagar! 

Open Innovation Challenges: connectem grans reptes 
d’innovació amb empreses, centres tecnològics 
i startups. Si tens un repte, trobarem qui te’l solucioni! 

Oficina tècnica de Barreres a la internacionalització: 
exportar és un camí d’èxit assegurat, però és ple 
d’entrebancs. T’ajudem a identificar-los i esquivar-los! 
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International eTrade: orientació, capacitació, 
identificació de partners i activació del teu projecte 
d’internacionalització en línia. 

Serveis individuals d’exportació i expansió internaci-
onal: el clàssic que mai passa de moda. Despleguem el 
teu projecte d’internacionalització a més de 100 països 
de tot el món a través de les 40 oficines exteriors. 

Valor compartit: descobreix estratègies per afrontar un 
canvi profund en la manera de concebre i fer negocis 
a través de la creació de valor econòmic, creant també 
valor per a la societat. 

Horizon Europe: la Unió Europea és la major font de 
finançament per a projectes d’innovació transformadora 
i des d’ACCIÓ t’ajudem a entendre’ls i trobar 
les convocatòries que poden encaixar-te. 

EEN: ACCIÓ t’apropa a la Europe Enterprise Network, la 
xarxa europea d’empreses més competitives que t’obre 
oportunitats de negoci a tot el continent.



Xarxa d’Oficines Exteriors 
de Comerç i Inversions 



ACCIÓ compta amb 40 oficines arreu del món 
que et faciliten la implantació comercial i producti-
va als mercats exteriors. 

Accés a més de 100 mercats 



Posa’t en mode ‘on’ i contacta’ns

Segueix-nos!

@accio_cat

Alt Penedès i el Garraf
Tel. 934 767 251
altpenedesgarraf.accio@gencat.cat

Catalunya Central
Tel. 936 930 209
manresa.accio@gencat.cat

Lleida
Tel. 973 243 355
lleida.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre
Tel. 977 495 400
terresebre.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran
Tel. 973 355 552
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Girona
Tel. 872 975 991
girona.accio@gencat.cat

Tarragona
Tel. 977 251 717
tarragona.accio@gencat.cat

Delegació d’ACCIÓ a Madrid
Tel. 915 241 000
madrid.accio@gencat.cat

linkedin.com/company/acciocat
@Catalonia_TI linkedin.com/company/invest-in-catalonia

accio.gencat.cat
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