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AJUTS D’ACCIÓ 2022
Oberta la convocatòria de subvencions per a la internacionalització

ACCIÓ - AGÈNCIA PER A LA COMPETITIVITAT DE L'EMPRESA té actualment obertes dues línies de subvencions per
actuacions d'internacionalització digital, emmarcades en el programa internacional eTrade.

Ajuts d’Implementació d’International eTrade:
Finançament del 50% de les despeses d’implementació d’actuacions digitals per a la internacionalització, fins a un
màxim de 12.000 €. Les despeses subvencionables són:
• Adaptar el web o e-commerce per la internacionalització: elaboració de continguts, traduccions, etc. pels mercats
internacionals.
• Accions de màrqueting digital i campanyes publicitàries per posicionar la marca o generar vendes a nivell
internacional: Disseny de creativitats i baners, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc.
• Costos d’entrada a marketplaces multisectorials o sectorials, directoris empresarials digitals, i publicitat dins dels
mateixos (Amazon, Aliexpress, etc.)
• Costos d’adquisició i integració d’eines digitals per optimitzar el negoci internacional (softwares per Product
Information Management, SemRush, etc.) Per a més informació i sol·licituds cliqueu AQUÍ
Cupons e-trade:
Finançament de fins a 6.000 € per facilitar la internacionalització de l’empresa a través dels canals digitals. Per fer-ho
possible, les empreses podran accedir a una anàlisi de la seva presència on-line, una definició de l’estratègia digital
internacional (selecció i definició de mercats, de públics, d’objectius i canals, entre d’altres) i un pla d’accions als canals
digitals. Per a més informació i sol·licituds cliqueu AQUÍ
Empreses beneficiàries:
Petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que compleixin els requisits següents:
- Facturació mínima de 100.000 € en el darrer exercici tancat.
- Disposar de la web en un idioma estranger.
- Disposar d'un pla de promoció internacional segons el model disponible a la web d'ACCIÓ (accio.gencat.cat).
El termini de presentació de sol·licituds finalitza a les 14:00 hores del dia 28 d’octubre de 2022.
AEBALL disposa d’una xarxa de col·laboradors experts acreditats per ACCIÓ en les diferents àrees.

#AeballEmpresesCreantValor
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