AJUTS EXCEPCIONALS PER A LA DIGITALITZACIÓ
DE LES EMPRESES DE CARDONA, PER PAL·LIAR
ELS EFECTES GENERATS PER LA COVID-19

AMB QUIN
OBJECTIU?

Donar suport a les empreses que han implantat eines digitals per
mantenir o millorar la seva competitivitat en el marc dels efectes
generats per la Covid-19.
Potenciar el coneixement i la incorporació de noves tecnologies digitals
per augmentar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses
cardonines.
Millorar el posicionament i la presència a internet del sector empresarial
per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves
capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19.

QUI POT SER PERSONA BENEFICIÀRIA?
Els/les professionals autònoms donats d'alta al RETA
Les pimes (petites i mitjanes empreses)
*Resten exclosos les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre, els gremis,
les entitats sectorials i les empreses que es troben participades en més d'un 50% per
capital públic.

FINS A QUANT PUC PERCEBRE?
Fins el 100% de les despeses elegibles acreditades amb un topall de
1.000€ per persona beneficiària.
*La despesa mínima subvencionable ha de ser de 500€.

TIPOLOGIA DE DESPESES
Les despeses s'han d'haver realitzat entre el 14/03/2020 i el 30/11/2021.
La tipologia de despesa subvencionable es determina a l'Annex 1
d'aquesta infografia.

QUAN I A ON PUC PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
El termini de presentació de sol·licituds es determinarà a la convocatòria
corresponent (aproximadament des del 22 al 30 de novembre de 2021).

Telemàticament a través de la Seu electrònica
https://cardona.eadministracio.cat

QUINA DOCUMENTACIÓ HE D'ADJUNTAR EN EL
MOMENT DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD?
Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant o bé del representant
Model 036 de declaració censal d'activitats econòmiques
Memòria detallada de les accions implementades segons model
normalitzat
Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades
segons model normalitzat
Còpia dels documents acreditatius de la despesa realitzada
Comprovants de pagament de la despesa realitzada
Document acreditatiu d'altres ingressos o subvencions que hagin
finançat l'actuació subvencionada
Dades bancàries del compte on realitzar l'ingrés de la subvenció on
figuri les dades de la persona beneficiària
Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries davant
l'Agència tributària i la Seguretat Social

QUINS SÓN ELS CRITERIS DE CONCESSIÓ?
Per concurrència competitiva, es valoraran els criteris següents:
Impacte del projecte en el negoci de l'empresa i els seus processos (fins
a 30p)
La inversió de l'actuació (fins a 20p)
*Per optar a aquests ajuts cal obtenir una puntuació mínima de 20p sobre un total de 50p.

QUAN REBRÉ EL PAGAMENT?
El pagament de la subvenció es farà efectiu en un únic lliurament un cop justificada
l'execució de l'actuació subvencionada en el moment de fer la sol·licitud.

Tens qualsevol dubte?
93 869 22 87
rosamaria.lanaspa@adlsolcat.cat
olga.buenaventura@adlsolcar.cat

Properament..
es farà una sessió telemàtica per a
explicar els ajuts
el dia 10/11 a les 12h (45')
https://us02web.zoom.us/j/88034386142

AJUTS EXCEPCIONALS PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LES
EMPRESES DE CARDONA, PER PA·LIAR ELS EFECTES
GENERATS PER LA COVID-19

ANNEX 1
Despeses subvencionables directament relacionades amb
les accions realitzades des del 14/03/2020 i el 30/11/2021
Creació, disseny i posicionament de pàgines web (registre del domini,
programació, disseny i continguts).
Contractació d'una empresa externa que ofereixi el servei de community
management.
Enllaços patrocinats o SEM (campanyes de pagament per clic en plataformes
com Google Adwords o Facebook) sempre i quan siguin realitzats per
personal de l'empresa amb experiència o una empresa especialitzada.
Creació de perfils professionals a les xarxes socials sempre i quan siguin
realitzats per personal de l'empresa o una empresa especialitzada
Màrqueting de continguts
Monitorització i reputació online
Eines per millorar el posicionament SEO i SEM
Email marketing (l'enviament de newsletters o mails als clients)
Projectes de CRM i fidelització
Adquisició d’ERP
Interactivitat (etiquetes NFC, Beacons, codis QR, etc.)
Connectivitat a l’empresa (WiFi col·lectiva – no del propi establiment)
Big Data i cloud computing, accions de seguretat a Internet o cyberseguretat i
implementació de codis de bones pràctiques
Internet de les coses, realitat augmentada i/o virtual
Introducció d'eines gaming
Blockchain
Incorporació d'assistents de veu o tecnologia chatbot
E-commerce
En el cas de projectes i/o estudis de consultoria digital, les despeses elegibles
seran aquelles que estiguin relacionades amb la consultoria tècnica, legal,
d'anàlisi i definició d'estratègies digitalització i/o de transformació digital de
l'empresa.

Tens qualsevol dubte?
93 869 22 87
rosamaria.lanaspa@adlsolcat.cat
olga.buenaventura@adlsolcar.cat

Properament..
es farà una sessió telemàtica per a
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