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AJUTS D’ACCIÓ 2021
Subvencions per a la internacionalització digital
Oberta la convocatòria

Avui s’ha publicat la convocatòria d’ACCIÓ - AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA per a la concessió
de subvencions per actuacions d'internacionalització digital, dins del programa internacional eTrade.

Actuacions i despeses subvencionables:
Serveis externs: Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d'abast internacional:
- Despeses de programació i disseny de webs d'abast internacional.
- Despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions
fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.
Desenvolupament d'accions de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el
posicionament de marca:
- Despeses derivades del desenvolupament d'accions de màrqueting internacional a canals digitals com el
desenvolupament de pàgines d'aterratge per campanyes, l'optimització del posicionament internacional a
cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de
màrqueting a través del correu electrònic, i d'altres.
- Despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors
o campanyes amb baners a webs internacionals, entre d'altres.
- Despeses d'agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions
de màrqueting digital a mercats internacionals.
Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals:
- Quotes d'alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.
- Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.
- Despeses d'agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics
internacionals.
Despeses de desenvolupament i/o integració d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional
Adquisició d'eines digitals per l'optimització del negoci internacional:
- Despeses derivades de la contractació, compra de programari d'intel·ligència de negoci i gestió amb clients
internacionals.
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Empreses beneficiàries:
Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
- Facturació mínima de 100.000 € en el darrer exercici tancat.
- Disposar de la web en un idioma estranger.
- Disposar d'un pla de promoció internacional segons el model disponible a la web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat).

Quantia de la subvenció:
La quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada del projecte,
amb un màxim de 10.000 €
Aquest ajut té consideració de minimis, pel que l’empresa beneficiària no podrà superar els 200.000 € en el còmput
global d’ajuts percebuts tenint en compte l'exercici fiscal de concessió de l'ajut i els dos exercicis fiscals anteriors.
El pagament del 100% de l'ajut serà tramitat un cop s'hagi comprovat la justificació de la realització del projecte
subvencionat per part d'ACCIÓ i prèvia acta favorable de comprovació per part d'un tècnic. Tot i així, es pagarà una
bestreta del 20% de l'ajut una vegada rebuda la resolució d'atorgament.

Sol·licitud i documentació
Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades
al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat)
El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació del DOGC fins a
les 14:00 hores del dia 16 de novembre de 2021.

AEBALL disposa d’una Xarxa de Col·laboradors experts
en les diferents àrees, acreditats per ACCIÓ

#TreballemPerGuanyarElFutur #EActiVate
L’Hospitalet, octubre de 2021
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