
 

 

 

 

 

 

El Clúster Digital rep 85.000€ en ajuts per a projectes 

de recerca i d’innovació tecnològica  

• El programa AEI 2018 del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme 

subvenciona amb més de 85.000 euros dos projectes participats pel 

Clúster Digital  

 

• Els projectes finançats fan referència a la Prevenció de Riscos 

Laborals mitjançant la Intel·ligència Artificial i a la cartografia 3D/4D  

 

Barcelona, 20 de desembre de 2018.-  El Clúster Digital de Catalunya ha rebut, al llarg del 

2018, més de 85.000 euros en subvencions per part del programa de suport a les 

Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) 2018 impulsat pel Ministeri d’Indústria, 

Comerç i Turisme. En concret s’han subvencionat dos projectes de recerca i d’innovació 

tecnològica dedicats a la Prevenció de Riscos Laborals mitjançant la Intel·ligència 

Artificial, per una banda, i a la cartografia 3D/4D, per l’altra.  

El projecte de Prevenció de Riscos Laborals, anomenat Prev.IA, ha estat impulsat per 

les empreses membres del Clúster Digital Plainconcepts i DAVINCI Tecnologías de la 

Información S.L. El projecte, que ha rebut un ajut total de 47.320 euros, té la voluntat 

de demostrar si l’ús de les tecnologies com la Intel·ligència Artificial (IA) i el Machine 

Learning (ML) poden provocar una millora en l’agilitat, els costos d’implementació, la 

precisió i els resultats en la prevenció de riscos laborals.  

D’altra banda, també ha estat subvencionat el projecte M4T, participat pel Clúster 

Digital i les empreses membre Geonumerics SL i Enide Solutions SL. El projecte gira al 

voltant de Mapkite, mètode de cartografia 3D/4D, inventat i patentat per 

Geonumerics, per a l’adquisició de geo-dades d’alta resolució i exactitud a cost reduït, 

i basat en l’operació simultània d’un drone i un vehicle terrestre equipats amb sensors 

cartogràfics. En aquest cas, el projecte ha rebut 37.975€ de subvenció per part del 

programa AEI 2018. 

Clúster Digital de Catalunya és un espai de trobada format per un grup d’empreses, 

entitats i grups de recerca que treballa per generar oportunitats de negoci en l’àmbit TIC 

als seus associats. El Clúster Digital de Catalunya pretén potenciar la cadena de Valor TIC 

de Catalunya, fomenta la recerca i el desenvolupament i aglutinar tota la cadena de valor 

digital catalana, des de start ups fins a grans empreses i institucions.  

 

  Nota de premsa 

Per a més informació:  

Gabinet de premsa del Clúster Digital de Catalunya 

Víctor Bottini victor@bottini.cat / 679 983 346 

Adrià Gratacós bottini@bottini.cat  / 600 408 295  
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