
ConvocatòriaConvocatòria d'ajudes d'ajudes a a 
ll´́implementacióimplementació d'einesd'eines d'innovaciód'innovació

tecnològicatecnològica
Generalitat de Catalunya

Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya

hola@outcomm.es

963 517 434

902 090 350

PresentacióPresentació Sol.licitudSol.licitud AjudaAjuda



Índex de Índex de contingutscontinguts

� I. En què consisteix l'ajut.

� II . Quantia de l'ajuda.

� III . Terminis de sol·licitud i Requisits .

� IV . Finançament del projecte.

� V. Passos a seguir.

� VI .Per què triar-nos .



I. En I. En quèquè consisteixconsisteix l'ajut.l'ajut.

� Motivar la implantació d'eines d'innovació tecnològica en els establiments comercials per tal

d'assolir-ne la seva modernització i contribuir en la millora de l'experiència de compra i servei al

consumidor.

� Afavorir que els establiments comercials es converteixin en ecosistemes digitals.

� Seràn subvencionables totes les despeses necessàries per a possar en funcionament el comerç

electrónic. Més concretament :

a) El domini y l'allotjament. f) Treballs de programació de la tenda online.a) El domini y l'allotjament. f) Treballs de programació de la tenda online.

b) Diseny de la tenda online. g) Integració de modalitats de pagament online.

c) Manteniment per un any. h) Idiomes adicionals de la tenda online.

d) Seo - posicionament en cercadors. i) Sem - marketing en cercadors.

e) Smm - gestió de pefils en xarxes socials . j) Mail marketing el dominio.



II. II. Quantia de Quantia de l'ajudal'ajuda..

* L'import de la subvenció és del 50% del cost subvencionable ( IVA exclòs ) i 

amb un màxim de 3.000 € per empresa.

* El projecte ha de tenir un pressupost mínim de 1.000 € (IVA exclòs) .

* Exemple Inversió : * El cost del projecte s'estudiarà per a cada empresa



III. III. TerminisTerminis de sol·de sol·licitudlicitud i i RequisitsRequisits ..

� Les sol·licituds es poden presentar fins al 26 de juliol de 2016.

� Qui pot sol·licitar l'ajuda ?

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades de comerç, serveis, artesania i moda, donades d’alta en el cens de

l’impost d’activitats econòmiques.

b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.b) Entitats de comerç, serveis, artesania i moda: associacions, gremis, federacions i agrupacions.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de serveis a la persona aquelles que presten les activitats

empresarials que es relacionen a continuació:

-Tallers mecànics. -Agències de viatges detallistes.

-Serveis fotogràfics. -Serveis de menjar preparat i càtering.

-Copisteries i arts gràfiques. -Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.

-Serveis de reparacions. -Bars i restaurants.

-Tintoreria i bugaderies.

Als efectes d’aquesta convocatòria s’entenen com empreses de comerç aquelles que presten les activitats empresarials de

comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

S’exclou expressament l’artesania alimentària.

Els/les beneficiaris/àries que sol·licitin la subvenció han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.



IV. IV. FinançamentFinançament deldel projecteprojecte..

En Outcomm solucions eBusiness financem el projecte perquè no et preocupis pel termini de 

cobrament de la subvenció.



V. V. Passos a seguir.Passos a seguir.



VI. VI. Per Per quèquè triartriar--nos .nos .

Som la primera empresa espanyola reconeguda amb el certificat ISO 20000, que

reconeix la qualitat en els nostres serveis i processos de treball relacionats amb

el "Desenvolupament i Manteniment de Botigues Online".



VI. VI. Per Per quèquè triartriar--nos .nos .

Proveïdors Homologats :



!!!Posa't en contacte amb nosaltres i aconsegueix la teua

www.outcomm.eshola@outcomm.es

963 517 434

902 090 350

!!!Posa't en contacte amb nosaltres i aconsegueix la teua

subvenció !!!


