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L’impuls a un nou model productiu

Catalunya aspira a 190 milions en
ajudes europees a la innovació
Brussel·les posa en marxa Horizon 2020, més
favorable a les pimes que l’anterior programa
SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

e

n un context en què les subvencions estatals a la investigació, el desenvolupament i la innovació han patit importants retallades, que la
Comissió Europea posi en marxa un
nou programa d’ajudes a la innovació que eleva l’import total de l’anterior és d’allò més ben rebut per Acció, l’agència catalana per a la competitivitat empresarial. Aquesta
entitat, que està adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, porta a terme jornades i
serveis d’assessorament perquè les
pimes s’animin a presentar-se a les
convocatòries de Brussel·les. Acció
calcula que Catalunya pot rebre el
2014 uns 190 milions d’euros, que es
repartirien entre el sector privat i el
públic.
La xifra dels 190 milions d’euros
parteix d’una estimació «conservadora» que es mantingui la tendència
dels últims anys, explica Mariona
Sans, directora de la Unitat d’Innovació Empresarial d’Acció. El 2012,
Catalunya es va quedar 193,8 milions d’euros, el 2,42% de tots els diners que Brussel·les va destinar a
convocatòries competitives. És un
percentatge considerable, tenint en
compte que Catalunya representa
l’1,4% de la població de la UE. Les dades del 2013 estan pendents de tancament, però es preveu que siguin
millors.

La Generalitat pretén elevar la participació de
les empreses, que reben el 20% de subvencions
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cisions de consum gràcies a sensors meteorològics). Van comprovar que no s’havia desenvolupat a
nivell europeu, van entrar en contactes amb la UPC, universitat amb
la qual col·laboren, i, al no aconseguir finançament a Espanya, van
anar a buscar-lo a Brussel·les.
«Sense Acció no hauríem tirat endavant», afirma Martínez.
L’agència catalana per a la competitivitat de les empreses el van ajudar a preparar el projecte que havien de presentar davant la Comissió Europea. «Les grans empreses
tenen departaments de projectes,

«Les empreses
grans tenen àrees
de projectes, nosaltres
hi dedicàvem els
caps de setmana»

PRIMER ANY / Per al 2014, Sans és pru-

dent, ja que és el primer any del programa Horizon 2020. Encara que a
nivell global els 80.000 milions de
pressupost per als set anys que dura
(2014-2020) són més que els 55.000
milions de l’anterior Setè Programa
Marc (2007-2012), si es desglossa per
anys, el 2014 s’hi destinen menys diners (7.800 milions) que un any
abans (8.100 milions). És a dir, encara que Catalunya mantingui el percentatge del 2,42% rebrà menys diners aquest any que l’anterior perquè el pastís és més petit.
La Comissió Europea explica que
el pressupost és inferior perquè l’Horizon 2020 acaba d’arrencar i encara
no estan plenament disponibles tots
els recursos previstos.
Amb les condicions actuals del
nou programa, les pimes hi surten
guanyant, destaca Sans. Entre altres
motius, perquè es bonifica que les

43,685

864,594

96.191.385 €

2007

PIMES

33 Instal·lacions de l’empresa Estabanell Energia, de Granollers.

ESTABANELL ENERGIA 3 EMPRESA ELÈCTRICA

«El nostre equip ha fet
un gran salt qualitatiu»
Estabanell Energia podia haverse quedat com una distribuïdora
elèctrica més, però fa un any i mig
va iniciar un camí que l’ha situat
entre els millors del seu sector a Europa. Va participar en una de les

convocatòries europees del Setè Programa Marc, d’ajudes a la investigació, el desenvolupament i la innovació, i ha acabat liderant un projecte
d’un consorci participat per altres
empreses catalanes, alemanyes i no-

ruegues. «No ens plantejàvem anar a
Europa, era una cosa que ens superava», recorda Santi Martínez, director
de la divisió elèctrica d’Estabanell
Energia.
L’empresa es va plantejar aplicar
en l’entorn rural les xarxes elèctriques intel·ligents (smart grid, en anglès). De manera resumida, aplicar
les tecnologies de la informació i la
comunicació per a l’ús eficient de
l’energia (per exemple, anticipar de-

nosaltres hi dedicàvem els caps de
setmana», recorda. A Brussel·les,
que una pime liderés el projecte,
i que a més fos la primera vegada
que es presentava, va tenir «molt
bona recepció». Dels 4,9 milions
d’inversió total, el seu consorci en
va rebre 3,2 de subvenció de la UE
per portar a terme el pla.
Martínez afirma que el seu
equip «ha fet un gran salt qualitatiu» al relacionar-se amb empreses
i universitats estrangeres. Després
de complir tots els requisits, el projecte de Smart rural grid s’engegarà
al mes de febrer. Estabanell ja ha
rebut propostes per participar en
altres investigacions a nivell internacional. H

