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d’Innovació 
Tecnològica

Workshop finançament



Som una entitat privada sense 
ànim de lucre que agrupa a 
més de 65 organitzacions 
del sector digital a Catalunya. 

Treballem conjuntament per 
innovar, per generar noves 
oportunitats de negoci i per 
afrontar reptes estratègics 
compartits.

Organització d’esdeveniments
d’alt valor afegit

Identificació de noves oportunitats

Connexió amb altres sectors
productius

Projectes col·laboratius i 
d’R+D+i propis

Espais de networking sectorial

Suport i estímul a la 
internacionalització

Serveis del Clúster

PRESENTACIÓ



El sector de les Tecnologies de la Informació  
i la Comunicació (TIC) és una combinació 
d’empreses de fabricació i prestació de serveis  
que capturen, transmeten i presenten dades  
i informació de manera electrònica.

EL SECTOR TIC

Catalunya és el hub líder d’start-ups del sud  
d’Europa amb més de 1.300 Empreses 

Catalunya atreu el 42% dels projectes  
tecnològics de l’estat 

+ de 16.000 milions/€  
de facturació agregada 

+ de 100.000 milions/€  
treballadors/es (un 3% de la població) 

+ de 15.000  
Empreses 

Barcelona és la 4ª ciutat  
tecnològica del món 



+ de 60
Associats

Grans empreses / 12%

Pimes /  72%

Universitats i centres 
de recerca /  7%

Altres /  9%

Camps d’especialització:

• Big Data & Data Analytics 

• Blockchain

• Cloud Computing

• Ciberseguretat

• Intel·ligència artificial

• Tecnologies 4.0

Grups de treball especialitzats:

• Big Data & Data Analytics 

• Blockchain

+ de 25
Activitats l’any

DifusióCol·laboracions:

+ de 700 posts

en xarxes socials / any

+ de 30 de impactes

en premsa / any

CLÚSTER DATA



CLÚSTER DATA



CLÚSTER DATA



Participem en projectes d’innovació d’Europa, Espanya i Catalunya. 
Aquests són només els més destacats.

SmartCTClusters:  
Explorar un model de relació  
entre clústers en l’àmbit de les 
Smart Cities i establir les bases 

d’una xarxa col·laborativa a 
l’entorn de mobilitat, energia, 
medi ambient i TIC.

Fascinate:  
Recolzar la internacionalització  
de les PIMES del sector tèxtil i  

de la moda de la Unió Europea  
per desenvolupar la circularitat  
i la sostenibilitat d’aquestes  

indústries..  

PROJECTES

Projecte M4T:  
Estudi de com millorar la 
geolocalització de vehicles 

terrestres gràcies a l’ús de les 
dades captades per drons.

Projecte PREV.IA:  
Validar la intel·ligència artificial 
com a tècnica d’aprenentatge 

automàtic que permeti detectar 
patrons i aplicar el resultat a la 
prevenció de riscs laborals. 

Matriu d’Innovació 
LogisTIC:  

Identificar i aprofundir en les 
oportunitats de digitalització 
del sector logístic i generar 

propostes detallades de 
projectes col·laboratius.

IRC Intel·ligència Artificial:  
Identificar i caracteritzar 

l’ecosistema d’intel·ligència 
artificial a Catalunya per  
posar-lo a disposició de les 
empreses i de les 
administracions públiques 

Europa Espanya Catalunya 



AJUTS AEI - CONTEXTE

Millora de la competitivitat de les empreses a través de la introducció i el foment de l’ús 
intensiu de les tecnologies emergents en els seus processos productius I a tots els 
àmbits de la seva activitat.

Objectiu

Els clusters passen a convertir-se en un element essencial en aquesta estratègia, en 
facilitar els processos d’innovació lligats a la digitalitzacio de la indústria entre les
empreses que els formen, en especial, les PIME, que poden tenir dificultats per a abordar 
la digitalització en solitari, per la qual cosa es fa necessari fomentar la realització
de projectes de digitalització industrial per part de les “agrupaciones empresariales

Innovadoras”.

Clústers



AJUTS AEI - MARC LEGAL

Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, “por la que se regula el Registro
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo, orientada a promover la competitividad de
las agrupaciones empresariales innovadoras”

Registre AEI

Orden IET/1009/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas de apoyo a agrupaciones
empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de
las pequeñas y medianas empresas.

Ordre de Bases

Convocatòries

“ANUAL” en règim de concurrència competitiva.

Només 78 clústers a tot l’estat!
MOMENT DE TRANSICIÓ. INFORMACIÓ D’AQUEST
DOCUMENT SEGONS CONVOCATÒRIA 2020.
PREVISIÓ DE NOVES OOBB A MIG TERMINI



AJUTS AEI - QUANT, QUI, QUÈ

La convocatòria de 2020 va ser de 8.000.000€. S’espera un increment
important al llarg dels propers anys, de forma progressiva. Per a 2021,
l’import previst gairebé triplicaria el de 2020.

Quant

Entitats inscrites al Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. És a dir, 
clústers AEI i els membres d’aquests clústers -> projectes consorciats (Clúster + 5 màxim)

Qui

Què (*)

• Realització d’estudis de viabilitat tècnica de projectes
• Desenvolupament d’activitats innovadores enquadrades en:

i. activitats d’investigació industrial;
ii. activitats de desenvolupament experimental;
iii. innovació en matèria d’organització;
iv. innovació en matèria de processos;

(*) Segons convocatòria 2020

2021

>20M€

2022

>40M€

2023

>50M€

Despeses subvencionables (*)

• Despeses de personal
• Col·laboracions externes (subcontractacions)
• Viatges interurbans I allotjament

(*) Segons convocatòria 2020



AJUTS AEI - LÍNEES 1/2

Evaluació i anàlisi del potencial d’un projecte, amb l’objectiu de donar suport al procés de presa de decisions de forma
objetiva i racional a partir dels seus punts forts i dèbils, oportunitats i amenaces, així com de determinar els recursos necesaris
per a dur-la a terme i, en útima instància, les seves perspectives d’èxit.

Estudis de viabilitat

Investigació planificada o estudis crítics encaminats a adquirir nous coneixements i aptituts que puguin ser útils per a
desenvolupar nous productes, processos o serveis, o permetin millorar considerablement els ja existents; comprèn la
creació de components de sistemes complexes i pot incloure la construcció de prototipus en un entorn de laboratori o en un
entorn amb interfícies simulades amb els sistemes existents, així com línees pilot, en particular, per a la validació de tecnologia
genèrica.

Investigació Industrial

Adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, de típus científic, tecnològic,
empresarial o d’altra tipologia, amb vistes a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; per exemple,
activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis. Pot incloure la creació de
prototipus no comercialitzables, projectes pilot,...(no evolucions existents).

Desenvolupament experimental



AJUTS AEI - LÍNEES 2/2

Aplicació d’un nou mètode organitzatiu a les pràctiques comercials, l’organització del centre de treball o les relacions
exteriors d’una empresa;

Innovació en matèria d’organització

Aplicació d’un mètode de producció o subminstrament nou o significativament millorat (inclosis canvis significatius pel que
fa a tècniques, equips o programes informàtics)

Innovació en matèria de processos



AJUTS AEI – INTENSITATS I IMPORTS 
MÀXIMS

Est. de viabilitat Des. Industrial Des. Experimental Inn. en organitzacio Inn. en processos

Micro o Petita empresa 70% 50% 60% 50% 50%

Empresa mitjana 60% 50% 50% 50% 50%

Gran empresa 50% 50% 25% 15% 15%

Intensitats

Imports màxims (*)

a) 75.000 euros si el projecte en col·laboracio correspon al desenvolupament d’un estudi de viabilitat.

b) 400.000 euros si el projecte en col·laboracio correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a 
investigació industrial o desenvolupament experimental.

c) 200.000 euros si el projecte en col·laboració correspon al desenvolupament d’una activitat innovadora relativa a innovació 
en matèria d’organització o innovació en matèria de processos.



AJUTS AEI – CRITERIS DE VALORACIÓ

Potencialitat de les actuacions

En termes de cartera de projectes d’innovació: grau de maduresa de la tecnologia emprada

Interés degut a l’augment de la competitivitat de les empreses: impacte a la cadena de valor

Relació amb la I4.0

Aplicacions de gestió intraempresa/interempresa

1. Solucions de negoci i d’intel·ligència
2. Plataformes col·laboratives: projectes de suport d’operacions comercials entre empreses, i.e. L’aceptació de mercaderia

per part del client o sol·licitud de comanes sobre plataforma cloud, integració de sistemes de pagament o utilització de
factura digital, entre altres.

Aplicacions de gestió intraempresa/interempresa

1. Tractament massiu de dades



AJUTS AEI – EXEMPLES I CALENDARI

• Aeroportuari
• eHealth
• Seguretat laboral
• Geolocalització
• Agrotech
• Hoteler
• (...)

Àmbits

• Blockchain
• Intel·ligència artifical
• Drons
• I4.0 en general
• (…)

Tecnologies Rati d’èxit

88%

“Calendari 2021” (orientatiu)

Possiblement 2 convocatòries:

• 1a Convocatòria: Abril

• 2ª Convocatòria: Setembre/octubre (Noves OOBB?)

Cal esperar als detalls del BOE per a assegurar el bon encaix 
dels projectes, però es prioritzaran aquells projectes treballats 
prèviament.

Fins la publicació de la convocatòria, es pot avançar en:

•La proposta del projecte en termes generals: un bon resum 
executiu.
•La creació del consorci.
•El pressupost i el tipus de despeses.
•Les fases principals, resultats esperats i activitats que es 
desenvoluparan.
•La definició del problema que es vol resoldre.



CONTACTE

Clúster Digital de Catalunya

Joan Puaté i Puy
Clúster Manager

joan.puate@clusterdigital.cat
www.clusterdigital.cat

mailto:joan.puate@clusterdigital.cat
http://www.clusterdigital.cat/


Seu operativa
Espai Catalonia Clusters
C. Milà i Fontanals 14, 1r-7a
08012 Barcelona

Seu social
Districte 22@ 
C. Bilbao, 72, Ed. A · Edifici 
Cornerstone
08005 Barcelona 

Segueix-nos a:


