
ACC1Ó
al servei de la creació
d’empreses tecnològiques



www.acc10.cat

�ACC1Ó és el nou instrument de suport a l’empresa catalana, fruit 
de la integració del CIDEM i el COPCA

�ACC1Ó respon a la voluntat de millorar la prestació de serveis i el 
suport estratègic a l’empresa catalana, potenciant el foment de la 
innovació i la internacionalització

�ACC1Ó pretén fer de Catalunya una economia capdavantera en el 
mercats globals facilitant la diferenciació competitiva de les seves 
empreses

�ACC1Ó vol:

Incrementar la productivitat empresarial
Posar en valor els productes i serveis de l’empresa catalana 
en els mercats internacionals
Augmentar el nombre d’empreses i productes catalans als 
mercats internacionals
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Objectiu 

El Centre Innovació Empresarial d’ACC1Ó a través de diferents instruments 
està realitzant una aposta ferma per la Transferència de Tecnologia. 

- Aconseguir que les Universitats, Centres Tecnològics i Centres de 
Recerca siguin aliats estratègics per a les empreses.

- Crear del marc adequat per atreure talent a Catalunya i facilitar la 
recerca, la innovació i l’emprenedoria.

- Donar suport i assessorament proactiu a la creació i implantació de 
noves empreses tecnològiques a Catalunya.

El Programa de Noves Empreses de Base Tecnològica fomenta la generació i el 
creixement d’una massa crítica de noves empreses de base tecnològica.
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Tecnologies 
Valoritzades

Spin-off/Start-up

Llicències

Mercats

Gaps
El veritable repte del sistema de transferència tecnològica és aconseguir que funcioni com un procés 

continu. Les eines de connectivitat són fonamentals.

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
Programa de suport a les Noves Empreses de Base Tecnològica
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Idea / Concepte Desenvolupament / 
Comercialització idea

Creixement

Itinerari de Valorització de Tecnologia i de Noves Empreses de Base Tecnològica  

COMB

Investment 
Readiness

Fòrum d’Inversió

Global Access Program

Col·laboració amb Escoles de negoci Acompanyament
Projectes de Valorització

KIM BCN

Trobades d’emprenedors

Consell d’empresaris

XIP

Préstec NEBT

Valorització
Valcon
Valtec

Concurs idees negoci XTT

S
e
rv

e
is

P
ro

d
u

c
te

s

Fòrum tecnològic

Instituts
Hospitalaris

Centres 
de

Recerca

Centres
Tecnològics

Universitats 
Xarxa de Trampolins Tecnològics 

TECNIO

Centres de Promoció de Negocis 

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA
Programa de suport a les Noves Empreses de Base Tecnològica
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Xarxa de Trampolins 

Tecnològics  

Centres d’atracció de talent al voltant de les Universitats. Centres de suport a 
la creació d’empreses de base tecnològica

Els principals objectius de la xarxa són:

• Sensibilitzar i informar als investigadors sobre creació
d’empreses tecnològiques

• Identificar i seleccionar les millors iniciatives tecnològiques

• Aportar serveis de tutoria i assessorament especialitzat

• Accés a fons de finançament especialitzats

• Gestió de la cartera de societats participades (spin-off

universitàries)

Atenció i suport als emprenedors
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Programa suport de Noves Empreses de Base Tecnològica

Empreses de base tecnològica: 
aquelles que compten amb un component tecnològic 
diferencial com a base fonamental del seu model de negoci.
Empreses de fins a 2 anys de vida

Línia de finançament per impulsar el creixement de NEBT

Préstec NEBT

- Préstec

- Import màxim: 300.000 eur

- Sense garanties ni avals.

-Terminis: Màxim 3 anys de carència + 10 anys de retorn 
del capital.

- Sense comissions d’obertura ni d’amortització anticipada, i 
sense clàusules de conversió en capital. 

- Interessos: 0%

- Es demanarà corresponsabilitat (coinversió).
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Programa suport de Noves Empreses de Base Tecnològica

Línia de finançament per impulsar el creixement de NEBT

Préstec NEBT

Criteris de valoració

1- Nivell de tecnologia del projecte: base tecnològica existent 
(patents, risc tecnològic) Valor: 35

2- Visió empresarial del projecte: model de negoci, pla financer 
sòlid, pla d’actuacions, objectiu clar de creixement, acords 
aconseguits (valor: 35)

3- Complementarietat de l’equip: formació i experiència 
professional, tècnica i de gestió (valor: 15)

4- Disponibilitat i implicació dels emprenedors: aportacions 
dineràries dels promotors o d’agents externs (valor :15)
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Què es valora d’un projecte tecnològic

IDEA

MERCAT

VIABILITAT

OPORTUNITAT

COMPETÈNCIA
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Resultats línia de préstecs NEBT 2009

Pressupost: 4M eur

2 convocatòries

Programa suport de Noves Empreses de Base Tecnològica

PRESENTATS APROVATS
% 
aprovats

Pres. 
sol·licitat 

Ajut 
atorgat 

% pressupost
Ajut mig per 
projecte

1a CONV 35 9 25,71 8.708.684 1.738.524 45 193.169,3

2a CONV 54 14 26% 13.401.481 2.261.476 55 161.534,0

TOTAL 89 23 52 22.110.166 4.000.000 100
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Reptes:

Suport al creixement i consolidació de les noves empreses de base tecnològica.

Programes:

PrPrééstec NEBTstec NEBT : 4 M eur

Investment Investment ReadinessReadiness:: 68 empreses presentades/ 30 acceptades

preparació d’empreses innovadores per assolir nous estadis de creixement

ColCol··laboracions amb escoles de negocilaboracions amb escoles de negoci

Consell dConsell d’’empresarisempresaris-- FemCatFemCat

AnAnààlisi de llisi de l’’entorn de les EBTentorn de les EBT per incidir en els factors que influeixen en el seu 
desenvolupament

Finançament

Equip gestor de la NEBT: capacitat d’adaptació estratègica, 
mecanismes de trobada entre científics i gestors

Agents del sistema: coneixement, cooperació

Programa suport de Noves Empreses de Base Tecnològica
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-ACC1Ó - Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 

-Direcció General d’Economia Cooperativa i Creació d’empreses
- Departament de Treball 

-Direcció General de Promoció Econòmica
- Departament d’Economia i Finances

Prepara’t per rebre finançament !

Pressupost 420.000 euros

Equilibra el 

teu projecte

Itinerari

Capital Gènesi

Capital Concepte

Global Access 

Program

Investement

Readiness
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Global Access

Program

Investment Readiness

Xarxa d’Inversors

Privats

La Xarxa engloba diferents xarxes d'inversors, amb uns protocols i 
codi deontològic de treball comuns, que confronten la demanda i els 
inversors privats informals, disposats a finançar, assessorar i 
treballar en empreses de nova creació o en les seves etapes més 
inicials de vida. 

Actes vinculats al sector de la inversió privada informal i 
l'emprenedoria:

Esmorzars ACC1Ó
Programa de formació per a inversors 
Fòrum d'Inversió CIDEM

Xarxa d’Inversors Privats

Invertec

Fòrum d’Inversió
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Programa suport de Noves Empreses de Base Tecnològica
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Amenaça; 
Perill

Possibilitat;
Oportunitat

Crisis:

(En xinès)

Programa de Noves empreses de Base 
Tecnològica: pensar en positiu!



PROGRAMA DE NOVES EMPRESES DE BASE TECNOLÒGICA

Begoña Perdiguero Ginabreda


