Programa TIC Cámaras
Granollers Mercat
Objectiu del programa?
Potenciar la transformació i adopció digital (TD) de les
empreses dels municipis de Granollers, Montmeló, Montornès
del Vallès i Vilanova del Vallès, ajudant a millorar la competitivitat i
incrementar la productivitat dels autònoms i pimes, a través de la incorporació de
serveis, eines i solucions digital.
Presentació (enllaç a document)

Com funciona aquest programa?
Aquest programa combina l’assessorament i diagnòstic individualitzat
gratuït i et subvenciona una part del projecte de digitalització.
Aquest programa té dues fases:
- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat
gratuït per diagnosticar àrees prioritàries de millora i elaborar recomanacions
digitalització..
- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del Pla
personalitzat d’implantació sorgit de l’Informe de Recomanacions, i la Cambra farà
el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase
serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajut
màxim que es pot obtenir és de 2.800€.

IMPULS A LA INNOVACIÓ I A LA DIGITALITZACIÓ DE LA PETITA EMPRESA

Participar al programa
Data de publicació: 28/07/2020
Període de presentació de sol·licituds: Entre el 05/08/2020 i el
30/11/2020
Entitats co-finançadores/intermediàries:
Barcelona, Granollers Mercat i Cámara de España

FEDER,

Cambra

de

Destinataris: PIMES (- 250 treballadors: - 50M€ facturació), micropimes i
autònoms
Normativa: ACCEDIR-HI.
Presentació de sol·licituds : la Seu electrònica de la Cambra de Comerç
de Barcelona

Exemples de projectes subvencionables
IMPLANTACIONS BÀSICAS DE GESTIÓ DIGITAL : Factura electrònica,
comptabilitat digitalitzada, TPV, ERP, CRM, MES,..., Realitat Virtual, IoT, Big
Data, Business analytics.
COMERÇ ELECTRÒNIC:
signatura digital,...

Web, botiga Online, passarel·la de pagaments,

MÀRQUETING DIGITAL: Posicionament web, eMail Màrqueting, Social Media,
Aplicacions mòbils
COMUNICACIÓ: centraleta virtual, Xarxa wifi per clients,…
Més de tall al Catàleg de projecte

Adreces d’interès
Web del programa Tic Cámaras
Web Cambra de Comerç de Barcelona
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