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34.Cupons a la internacionalització  

 
Objecte 

Els Cupons a la indústria internacionalització tenen per objectiu la concessió 
d’ajuts per incentivar la internacionalització de les empreses. Es poden 
bescanviar per un dels següents serveis: 

 Cupó al desenvolupament d'un pla de promoció internacional: selecció 
del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals 
de distribució, elaboració del llistat de clients potencials. 

 Cupó a la subcontractació d’un Export Manager. 

 

Beneficiaris 

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i com a 
mínim amb 4 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de 
la data d’inscripció de l’empresa al Registre Mercantil (o registre anàleg) o la 
data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.  
 

Import de la subvenció 

La quantia de la subvenció per aquest programa serà d'un màxim de 
2.400 pel Cupó al desenvolupament d’un pla de promoció internacional o 
d'un màxim de 4.000 euros pel Cupó a la subcontractació d’un export manager, 
sempre que no superi el cost de l'actuació subvencionada. Els projectes 
subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2020 i el 30 de novembre 
de 2021.  

Termini 

La convocatòria 2020 està oberta fins a les 14:00 hores del dia 15 de octubre de 

2020, o fins l'exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. 

Recorda que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que 

solen exhaurir-se en poc temps. 
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Requisits 

L'empresa beneficiària podrà rebre fins a un màxim de dos cupons, sempre que 

un d'ells sigui el Cupó a la propietat industrial o el Cupó a la fiscalitat (dins els 

Cupons a la innovació i a l'estratègia).  

La subcontractació dels serveis cal fer-la a través d'algun d'aquests proveïdors 

acreditats per ACCIÓ: 

• Agents tecnològics amb el segell TECNIO 

• Assessors acreditats per ACCIÓ en l'àmbit sectorial RIS3CAT d'Indústria 

4.0, en les categories: estratègia, tecnologia, operacions i organització. 

Troba el teu assessor al llistat d'assessors acreditats d'ACCIÓ i/o al Llistat de 
desenvolupadors TECNIO. Filtra per la categoria que t'interessa per conèixer 
totes les opcions al teu abast. 

 * Els assessors o agents tecnològics TECNIO han d’estar acreditats en el 
moment de la justificació del projecte. En cas que aquest no hi estigui, l’empresa 
no podrà cobrar el cupó tot hi que la feina estigui feta. 

Ets un proveïdor i et vols acreditar perquè els teus clients es puguin beneficiar 
dels Cupons a la internacionalització? 

 

Més informació i sol·licituds 

Les sol·licituds les hauran de presentar de  manera electrònica  segons el model 

normalitzat que estarà a disposició al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat) 

quan s’obri la convocatòria . 

Sol·licitud 

Bases de la convocatòria  

Formulari de consultes d’ACCIÓ 

 

 

 

 

 

https://www.accio.gencat.cat/web/.content/01_Serveis/processos-acreditacio/Acreditacio-assessors/docs/llistat-assessors-acreditats.xlsx
http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador
http://comunitats.accio.gencat.cat/web/tecnio/cercador
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/assessors/
http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20320_Programa_Cupons_internacionalitzacio
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804982.pdf
http://formularis.accio.gencat.cat/web/formularis/inscripcions/-/inscripcio/-/-/-/n7oIMcVLNj2RCOkvRwKYJg


Actualitzat a 30/07/2020 

 


