Nom de la
convocatòria
BOIB

Ajuts destinats a promoure la implantació d’eines d’implantació comerç
electrònic i gestió empresarial de les pimes
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Link convocatòria

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093
Promoure la implantació i adaptació de pàgines web, comerç electrònic i
programari de gestió d’empreses, en pimes de les Illes Balears. Es pot accedir a
una d’aquestes dues línies:
a) Programa I: implantació o millora de Pàgina web i/o comerç electrònic
i/o aplicacions i utilitzar un gestor de continguts perquè la PIME el
pugui anar actualitzant i modificar la informació quan ho consideri oportú.
b) Programa II: implantació i/o millora de processos de gestió
empresarial basats en la utilització dels Programaris de gestió Enterprise
Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) o
Business Process Management (BPM).

Objecte

Les pimes, s’entén per pime (petita i mitjana empresa):
Que el volum de negocis anual no sigui superior a 50 milions d’euros o
que el volum d’actius que consti en el darrer balanç de situació no
excedeixi de 43 milions d’euros.
Que la plantilla sigui inferior a 250 treballadors, tot tenint en compte els
criteris per al seu còmput que estableix l’article 5 de la Recomanació de
la Comissió de 6 de maig de 2003 (Recomanació 2003/361/CE) sobre la
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
Que no es tracti d’una empresa associada o vinculada amb cap altra
empresa que no verifiqui els límits a què es refereixen les lletres
anteriors, en els termes que s’han esmentat abans.
Les agrupacions empresarials sense ànim de lucre

Beneficiaris

1. Programa I: 5.000,00 euros de subvenció per cada projecte.
2. Programa II: 10.000,00 euros de subvenció per cada projecte
Import

Els ajuts es van concedint tant com es van sol·licitant, fins arribar a la data final o
a l'exhauriment del fons.
El passat 20 d'abril, el Govern de les Illes Balears va destinar al fons 400.000,00 €
addicionals, que es sumen als 800.00,00€ de la primera dotació.

Que es
subvenciona?

a) L’assessoria, implantació, adaptació, configuració de funcionalitats i el disseny
de l'aplicació.
b) Ensinistrament per a l’ús de l’aplicació per al personal propi del beneficiari.
c) La utilització de mòduls en el núvol prèvia assessoria i configuració durant el
primer any d’utilització.
El període subvencionable es des de la data de resolució de concessió fins al 20
de setembre de 2020.

Termini
presentació
sol·licituds

El termini de presentació es vigent, i s'allargarà fins al desetè dia posterior a
l'acabament oficial de l'estat d'alarma.

Servei informació Àrea Desenvolupament Local – Punt Informació Empresarial (PIE)
Ajuntament de Santa Maria del Camí, de les 9:00 hores a les 14:00 hores, Llorenç Beltran March (Agent de
Desenvolupament Local) Adreça email: adl@ajsantamariadelcami.net
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