
 

Ajut 
Beneficiaris 

Tipologia de projecte 

Subvenció(S) / 

Préstec(P)/Tram 

no reembolsable 

(TNR) 

Paper FBG-

UB  

Soci (S) /  

Extern (E) 

SERVEIS D’INNOVACIÓ 

Individuals amb pressupost inferior a 20.000 € i durada inferior a 2 anys 

Cupons 
d’innovació/Cupons 

d’indústria 4.0 
Acció  

Empreses catalanes.  
Descomptes a la contractació de serveis d’experts d'innovació acreditats 
(TECNIO). 

S E 

Tiquets d’Innovació 
UB 

Universitat de 
Barcelona 

Empreses nacionals i internacionals.  
Programa d’incentius per estimular la contractació de projectes d’R+D+i a 
grups de recerca de la UB. Es tracta d’una ajuda destinada al 
desenvolupament, per part dels grups de recerca, d’una primera anàlisi de 
les necessitats plantejades per l’empresa o la institució. 

S E 

PROJECTES D’R+D    

Individuals o col·laboratius amb pressupost 150.000 - 500.000 € i durada màxima 3 anys 

Nuclis d’R+D per 
projectes 

tecnològics 
Acció 

Empreses amb establiment operatiu a Catalunya i mínim 2 anys de vida i 
centres TECNIO.   
Ajuts per a la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament 
experimental, que poden dur a terme les empreses de forma individual o 
en cooperació amb altres empreses catalanes, amb un soci 
desenvolupador acreditat TECNIO o amb un soci internacional 

S S/E 

PID (Proy, 
investigación y 

desarrollo)  
CDTI 

Empreses espanyoles 
Projectes d’R+D aplicats (nous processos, productes, serveis, millora 
d’aquests).  Individuals o en consorci. 

P+TNR E 

Col·laboratius amb pressupost total superior 400.000 € i durada 3 anys 

Colaboración 
Público Privada 

(CPP)   
AEI 

Empreses espanyoles i organismes d’investigació.  
Projectes de col·laboració de recerca per promoure el desenvolupament de 
noves tecnologies.  

S + P S 

Programa Líneas 
Estratégicas (PLE) 

AEI 

Empreses espanyoles i organismes d’investigació.  
Projectes col·laboratius de recerca industrial entre empreses i organismes 
de recerca encabits en una de les línies estratègiques definides en el 
programa.  

S + P S 

Col·laboratius amb pressupost total  superior al 5 M € i durada 2-4 anys 

MISIONES CIENCIA 
E INNOVACIÓN 

CDTI 

Misiones "Grandes Empresas": 
Agrupació constituïda per 3-8 empreses. Liderada per una gran empresa i 
mínim una PIME. 
Pressupost elegible mínim de 5 M € i màxim de 10 M €. 
Durada entre 3-4 anys 
Subcontractació de centres generadors de coneixement de mínim el 20% 
del pressupost elegible. 
 
Misiones "PYMES": 
Agrupació constituïda per 3-6 empreses. Totes han de ser PIME, liderades 
per una Mitjana Empresa. 
Pressupost elegible mínim de 1,5 M € i màxim de 3 M € 
Durada entre 2-3 anys 
Subcontractació de centres generadors de coneixement de mínim el 15% 
del pressupost elegible. 
 
Els projectes tan de una modalitat com l’altra han d’encabir-se en una de 
les missions identificades en el programa.  

S E 

CIEN  
CDTI 

 
Empreses espanyoles.  
Projectes realitzats per consorcis empresarials de recerca industrial i 
desenvolupament experimental.  
Un mínim del 15% del total del pressupost del projecte aprovat ha de 
subcontractar-se a un organisme d’investigació.   
 

P+TNR E 



 
Start-up 

START-UP 
CAPITAL  

Acció 

Start Ups tecnològiques emergents  
Finançament fins 75k € per portar a terme les fases inicials del negoci, 
desenvolupar el seu producte o servei i validar el model de negoci per 
arribar al mercat.  

S E 

NEOTEC  
CDTI 

Empreses espanyoles d’entre 6-36 mesos.  
Suport a la creació i consolidació EBTs  

S E 

Cooperació internacional 

Eurostars  
CDTI 

PIME intensiva en R+D.  
Projectes transnacionals  orientats a mercat (PIME espanyola + 1 PIME 
d’un altre país Eurostars) 

S  E 

EIT Health 
PIMEs i Empreses Europees.  
Projectes d’innovació en salut i impacte en  la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans.  

S S 

PROJECTES D’R+D+i RELACIONATS AMB CLÚSTERS EMPRESARIALS   

AEI (Agrupaciones 
Empresariales 
Innovadoras) 
MINCOTUR 

 

Projectes  desenvolupats per un mínim de dues PIME membres d’una AEI 
i presentats pel clúster que tingui el reconeixement d’AEI.  
Línea 3. Proyectos de Tecnologías Digitales. 
Ajudes pel desenvolupament de projectes d’R+D+i vinculats a tecnologies 
digitals.  

S E 

IRC (Ajuts a 
Iniciatives de 
Reforç de la 

Competitivitat per a 
projectes de 

clústers) 
Acció 

Projectes sol·licitats pels clústers integrants, acreditats i vigents del 
Programa Catalunya Clústers d'ACCIÓ així com les empreses i agents 
d'entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part d'aquests 
Clústers que actuaran com a participants.  
Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació 
Projectes de desenvolupament i innovació promocionats des dels clústers, 
alineats amb tecnologies disruptives.  

S S 

CAPTACIÓ DE TALENT   

Doctorat industrial  
AGAUR 

Empresa o institució i universitat o centre de recerca català. 
Ajudes destinades a captar talent, i formar doctors i doctores per a les 
empreses dins de projectes d’R+D+I. 

S S 

 

 


