La innovació és una factor essencial en la millora de la competitivitat, i per tal de facilitar el
desenvolupament de processos d’innovació i de recerca i desenvolupament (R+D+i) per part de les
empreses existeix un ventall d’ajuts i recursos públics a la seva disposició.
L’objectiu d’aquest programa és incentivar que empreses que no estan familiaritzades amb els
programes públics d’ajuts a l’R+D+i puguin accedir-hi amb el recolzament d’un servei de suport
tècnic expert.

EN QUE CONSISTEIX EL PROGRAMA?
El programa posarà a disposició de les empreses participants un servei de suport tècnic
especialitzat que les acompanyarà tant en la fase de definició del projecte d’R+D+I i la detecció i
recomanació dels ajuts i instruments públics més adients, com en la tramitació d’aquests ajuts.
L’abast del programa inclou els ajuts públics per la innovació des de l’àmbit local fins a l’àmbit
europeu i internacional, ja siguin subvencions o préstecs.
Aquest acompanyament es farà mitjançant un servei d’assessorament i tramitació especialitzat que
s’estructurarà en dos nivells:
1. En un primer nivell s’oferirà assessorament i acompanyament especialitzat per definir el
projecte de R+D+I i els ajuts més adients pel seu finançament. Aquest acompanyament
anirà adreçat a qualsevol empresa de la ciutat, tinguin o no experiència en l’àmbit de la
R+D+I i hagin rebut o no ajuts públics.
2. En un segon nivell s’oferirà la tramitació dels ajuts públics recomanats. Aquest servei
s’oferirà a les empreses que no tinguin experiència en la tramitació d’ajuts públics per la
R+D+I.

A QUI ESTÀ ADREÇAT?
Els beneficiaris d’aquest Programa seran PIMES i professionals autònoms amb domicili fiscal a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb especial atenció a aquelles empreses que no hagin fet
servir mai ajuts públics pel finançament de la R+D+I.

COM PUC ACCEDIR AL PROGRAMA
Fes-nos arribar una demanda de servei al Servei de Finançament Empresarial de l’Oficina d’Atenció
a les Empreses, omplint el formulari que trobaràs al nostre web:
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=2&from=forms
erveis
També pots demanar més informació trucant al telèfon 933209600

