


Sensibilització  

/ Formació

• Informes sectorials i tecnològics

• Missions tecnològiques, congressos 
i fires

• Publicació de casos d’ús I4.0

• Cursos d’Indústria 4.0

• Marketplaces de solucions 4.0

Assessorament, reflexió 
estratègica, ecosistema i 
connexió

Testatge i 
implementació 

• Ajudes cupons Diagnosis Indústria 4.0

• Metodologia Diagnòstic avançat 4.0

• Oferta de proveïdors i experts en 
Indústria 4.0

• Serveis d’assessorament

• Networking – brokerage events
(Enterprise Europe Network)

• Accés a iniciatives internacionals

• Ajudes cupons Implementació 
Indústria 4.0

• Assessorament d’accés a altres 
ajudes locals i internacionals

• Digital Innovation Hub de 
Catalunya (DIH4CAT)

Ajudes i serveis per a la transformació DIGITAL de les empreses



Sensibilització i 
formació

Estructurar 
l’ecosistema i 

connectar amb
la demanda

Testeig, innovació i 
implementació

• Més de 4.677 professionals 
empresarials impactats amb 
sessions de difusió, tallers, 
formacions i marketplaces

• Més de 1.111 proveïdors 
d’Indústria 4.0 identificats i més 

de 354 assessors acreditats

• Més de 2.500 sol·licituds de 
PIMES rebudes

• Més de 1.380 projectes finançats

ProACCIÓ 4.0 ha finançat, des de 2019, la transformació tecnològica de més de 
1.380 PIMES, a través de cupons de diagnòstic i implementació 4.0, amb una 
inversió de 17,51 M€

Balanç 2019 - 2022

25/11/2022



tecnologies digitals avançades



Ecosistema d’innovació regional, 
coordinat amb els principals agents de 
suport a la digitalització a Catalunya, 
orientat a satisfer els reptes de la 
indústria a través del TESTATGE de 
TECNOLOGIES AVANÇADES com a pas 
previ a la IMPLEMENTACIÓ

• Infraestructures tecnològiques de 
referència al servei de la PIME

• Línies de finançament pel 
desenvolupament de pilots, probes de 
concepte, prototips, etc.

https://dih4cat.cat/



Què se subvenciona?

La contractació de serveis d’assessorament pel testatge, experimentació i validació de l’ús i/o aplicació de tecnologies 
digitals avançades a l’empresa

• Subvenció de màxim 10.000 € (sense bestreta).

• Una empresa beneficiària podrà sol·licitar un màxim de 3 cupons

Convocatòria 2022: Oberta fins 12/12/2022

Sol·licita l’ajut fent clic aquí 
Quines són les tecnologies digitals avançades elegibles?

• Fabricació additiva / impressió 3D

• Robòtica i manufactura avançada (inclou realitat virtual i realitat augmentada o mixta, núvol/perifèric, simulació i 
bessó digital) 

• Supercomputació i quàntica

• Ciberseguretat

• Intel·ligència artificial (inclou Big Data)

• Connectivitat intel·ligent (inclou la sensòria, IoT i 5G)

• Fotònica

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial/cupons-accio-a-la-competitivitat-de-lempresa/#testatge


Fes l’autorientacióContacta'ns



La Fundació Escola d’Organització Industrial (EOI), ha publicat el procediment de licitació per seleccionar les entitats 
que duran a terme l'assessorament a les pimes en el marc del programa Activa Industria 4.0 pel 2023, i orientats a 
defineix el seu full de ruta per a la transformació digital de la pime.

Termini de presentació: fins al 22 de desembre de 2022.

(*) Destacar entre els requeriments sol·licitats: disposar mínim volum de negoci en un dels últims tres anys de 
370.000€ i haver fet projectes d'assessorament similars al del programa per valor de 259.000€ els últims tres anys.

+ informació

Licitació per a la Contractació d’entitats especialitzades 
en assessorament del Programa Indústria 4.0

NOVETAT

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/4f75513f-9ddc-4e0e-87a7-aebd2462e0f8/DOC202211211359202+2022_031_AM+PCA+Industria+4+0+v20221031+fdo.pdf?MOD=AJPERES


mailto:info.accio@gencat.cat
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