29 de juny, 2022

Cupons ACCIÓ a la
internacionalització
2022
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Objecte
Aquests ajuts tenen per objectiu la
contractació
de
serveis
d’assessorament orientats a la
internacionalització de l’empresa, a
través d’un cupó que es pot
bescanviar amb un proveïdor
acreditat per ACCIÓ.

3

Requisits empreses beneficiàries
• Les beneficiàries han de ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya.
• Les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses i han de complir els requisits
següents:


Acreditar una facturació mínima de 100.000€ en el darrer exercici tancat.



No tenir un volum d'exportacions superior al 25% del total de la seva
facturació en el darrer exercici tancat.

• Una beneficiària a la que se li hagi concedit un cupó a la Internacionalització en la
convocatòria anterior, no en podrà rebre un altre per a la mateixa acció a l'empara de les
bases regulades de la Resolució EMT/1890/2022, de 14 de juny.
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Accions elegibles i ajut
• Plans de promoció internacional: Ajut 2.500€.
Els plans hauran d'incloure els següents estadis:
 Selecció de producte/servei a internacionalitzar.
 Preselecció de països.
 Selecció de països.
 Selecció de canal de distribució.
 Llistat de potencials clients.

• Subcontractació Export Manager: Ajut 8.000€.
• Pagament del 100% de l’ajut.
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Despeses subvencionables

• El cost de la prestació del servei d'assessorament per part de proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Despeses NO subvencionables
• L'IVA.
• Pagaments en efectiu.
• Altres tipus de despesa com ara subministraments, fungibles, adquisició d'equipaments o d'altres
despeses similars que puguin ser necessaris per a la prestació del servei, adquisició de software o
llicències d'ús, disseny i desenvolupament d'una APP i disseny de pàgines web.
• No són objecte de subvenció els serveis relacionats amb activitats permanents o periòdiques, ni els
relacionats amb les despeses d'explotació normals de l'empresa.
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Proveïdors acreditats
• El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat en el moment de fer la sol·licitud del
cupó corresponent.
• Les persones assessores amb acreditació vigent atorgada per ACCIÓ en l’àrea
d’expertesa internacionalització.
• Professionals experts en internacionalització dedicats a l’assessorament en comerç
internacional que hagin estat validats en el procés d’acreditació com Agent de Suport a
la Internacionalització de l’entitat en la que treballen.
Podeu trobar els assessors acreditats en el següent enllaç (a la pestanya proveïdors acreditats).

Limitació del nombre de cupons per sol·licitant
• L'empresa beneficiària podrà rebre fins a 3 cupons amb un màxim d’1 cupó per cada línia
d’ajut, amb l'excepció de la línia de Cupons a la internacionalització en la qual es poden rebre
dos cupons, sempre i quan un d'ells sigui d'e-trade.
• Línies d’ajut:
 Línia de Cupons Innovació.
 Línia de Cupons Indústria 4.0: Diagnosi Indústria 4.0 i Assessorament en la implantació
Indústria 4.0.
 Línia de Cupons de Canvi Climàtic (ProACCIÓ Green).
 Línia de Cupons Internacionalització: Plans de promoció internacional, Export Manager i
e-trade.
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Sol·licitud i justificació (I)
•

El beneficiari és l’encarregat de presentar la sol·licitud
d’ajut i de justificació.

•

És necessària la signatura electrònica.

•

La sol·licitud s'ha de presentar segons el model
normalitzat que estarà a disposició de les empreses
al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).
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Sol·licitud i justificació (II)
•

Juntament al formulari de sol·licitud s'ha d'adjuntar la
següent documentació:
 Memòria tècnica segons el model disponible a la
pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat).
 Declaració dels ajuts rebuts en concepte de
minimis dels darrers tres segons el model
disponible

a

la

pàgina

web

d'ACCIÓ

(http://accio.gencat.cat).
 En el cas d'empresaris individuals, alta censal a
Hisenda (model 036).
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Sol·licitud i justificació (III)
•

El

cupó

és

pagarà

directament

al

beneficiari

(empresa). L’empresa paga al proveïdor i un cop
revisada la justificació, se li pagarà a l’empresa.
•

La justificació s'ha de presentar segons el model
normalitzat
beneficiàries

que

estarà

mitjançant

a
el

(http://canalempresa.gencat.cat).

disposició
Canal

de

les

Empresa
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Sol·licitud i justificació (IV)
•

Juntament al formulari de justificació s'ha d'adjuntar
la següent documentació:
 Una memòria econòmica justificativa del cost de
les activitats realitzades.
 Una memòria tècnica de l'actuació amb signatura
digital tant de la beneficiària com de l'assessor
acreditat.
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Procediment de concessió
El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre
cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins la data de termini o fins a
exhaurir el pressupost.

Modificacions
No es permeten modificacions en les condicions fixades en la resolució inicial de concessió de la subvenció,
incloent el termini d’execució de l’acció subvencionada.
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Terminis i pressupost
• Termini de sol·licitud: Es podran presentar sol·licituds a
aquesta línia de cupons des del 5 de juliol a les 09.00
hores fins el 28 d’octubre a les 14.00 hores, o fins a
exhaurir el pressupost.
• Període d’execució del servei: Els projectes
subvencionats es podran executar entre l’1 de gener del
2022 i el 30 de setembre de 2023 i no es donaran
ampliacions d'aquest termini.
• Pressupost: 1.000.000€.
• No s’admetran bestretes.
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Resolució de dubtes
Gestió administrativa – sol·licitud (Disponible per qualsevol
dubte o incidència en la tramitació electrònica o web):
ajuts.accio@gencat.cat
Gestió administrativa – justificació:
grupjustificacions@correu.accio.gencat.cat
Gestió tècnica:
www.accio.gencat.cat/cupons-internacionalitzacio

Gràcies

Contacta’ns!
934 767 206
info.accio@gencat.cat
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
accio.gencat.cat
catalonia.com

Segueix-nos a les xarxes socials!
accio_cat
@Catalonia_TI
linkedin.com/company/acciocat/
linkedin.com/company/invest-in-catalonia/

