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Convocatòria de participació en el Programa pla internacional de promoció cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea
en la missió comercial a Vietnam i Tailàndia; la missió
comercial a Algèria i El Marroc i la missió comercial a
Nigèria i Angola. [2018/1232]

Convocatoria de participación en el Programa plan
internacional de promoción cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión
Europea en la misión comercial a Vietnam y Tailandia;
la misión comercial a Argelia y Marruecos y la misión
comercial a Nigeria y Angola. [2018/1232]

La Cambra de Comerç d’Alacant anuncia l’obertura de la convocatòria que té per objecte promoure la participació en el Programa pla
internacional de promoció, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) de la Unió en la missió comercial a Vietnam i Tailàndia (13-19 maig), la missió comercial a Algèria i El Marroc
(13-20 d’octubre) i la missió comercial a Nigèria i Angola (4-10 de
novembre).

La Cámara de Comercio de Alicante anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa
plan internacional de promoción, cofinanciado por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión en la misión comercial
a Vietnam y Tailandia (13-19 mayo), la misión comercial a Argelia y
Marruecos (13-20 de octubre) y la misión comercial a Nigeria y Angola
(4-10 de noviembre).

Primer. Beneficiaris
Pimes, micropimes i autònoms de la Comunitat Autònoma Valenciana.

Primero. Beneficiarios
Pymes, micropymes y autónomos de la Comunidad Autónoma
Valenciana.

El nombre màxim d’empreses beneficiàries serà:
· Missió Vietnam i Tailàndia: dotze.
· Missió Algèria i El Marroc: dotze.
· Missió Nigèria i Angola: dotze.

El número máximo de empresas beneficiarias será:
· Misión Vietnam y Tailandia: doce.
· Misión Argelia y Marruecos: doce.
· Misión Nigeria y Angola: doce.

Segon. Objecte
L’objecte de la convocatòria és la selecció d’operacions realitzades
per les pimes que contribuïsquen a promoure la seua internacionalització i millorar la seua competitivitat, amb l’objectiu de millorar la propensió a exportar i la base exportadora de l’economia espanyola, diversificar els mercats de destinació de l’exportació espanyola i incrementar
la competitivitat de l’economia espanyola per a impulsar Espanya com
a destinació d’inversió.

Segundo. Objeto
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las pymes que contribuyan a promover su internacionalización
y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión
a exportar y la base exportadora de la economía española, diversificar
los mercados de destino de la exportación española e incrementar la
competitividad de la economía española para impulsar España como
destino de inversión.

Tercer. Convocatòria
El text complet de la convocatòria està a disposició de les
empreses en la seu de la Cambra de Comerç, Indústria, Servicis i
Navegació d’Alacant (plaça Ruperto Chapí, núm. 3, 03001 Alacant).
A més, pot consultar-se en la web https://www.camaralicante.com/
internacionalització/promocion-exterior/missions-comercials-2018/.

Tercero. Convocatoria
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las
empresas en la sede de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y
Navegación de Alicante (plaza Ruperto Chapí, núm. 3, 03001 Alicante).
Además, puede consultarse en la web https://www.camaralicante.com/
internacionalizacion/promocion-exterior/misiones-comerciales-2018/.

Quart. Quantia
El pressupost màxim d’execució de l’actuació missió comercial
a Vietnam i Tailàndia, missió comercial al Marroc i Algèria i missió
comercial a Nigèria i Angola en el marc d’aquesta convocatòria per
al període 2018 és de 90.880 euros per a Vietnam i Tailàndia; 44.880
euros, per a Algèria i El Marroc i 77.640 euros, per a Nigèria i Angola,
dins del Programa operatiu plurirregional d’Espanya FEDER 20142020 PO.
Els recursos estimats per als servicis de suport prestats per la Cambra de Comerç d’Alacant serà de 10.000 euros per a la missió a Vietnam
i Tailàndia; 6.000 euros, per a la missió a Algèria i El Marroc i de 9.000
euros, per a la missió a Nigèria i Angola, cofinançats en un percentatge
de 50 % amb càrrec als fons FEDER i en un percentatge de 50 %, per la
Cambra de Comerç d’Alacant.
La quantia màxima de les ajudes a atorgar amb càrrec a aquesta
convocatòria a les empreses participants en l’actuació missió comercial
a Vietnam i Tailàndia és de 80.880 euros, 38.880 euros per a la missió
comercial a Algèria i El Marroc, i 68.640 euros per a la missió a Nigèria
i Angola, en concepte de subvencions. Les ajudes seran cofinançades
en un percentatge del 50 % amb càrrec als fons FEDER, a través del
Programa operatiu de creixement intel·ligent 2014-2020, i la resta es
finançarà amb càrrec a fons privats de les empreses.

Cuarto. Cuantía
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación misión comercial a Vietnam y Tailandia, misión comercial a Marruecos y Argelia y
misión comercial a Nigeria y Angola en el marco de esta convocatoria para el periodo 2018 es de 90.880 euros para Vietnam y Tailandia;
44.880 euros, para Argelia y Marruecos y 77.640 euros, para Nigeria
y Angola, dentro del Programa operativo plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO.
Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por la
Cámara de Comercio de Alicante, será de 10.000 euros para la misión a
Vietnam y Tailandia; 6.000 euros, para la misión a Argelia y Marruecos
y de 9.000 euros, para la misión a Nigeria y Angola, cofinanciados en
un porcentaje de 50 % con cargo a los fondos FEDER y en un porcentaje de 50 %, por la Cámara de Comercio de Alicante.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta convocatoria a las empresas participantes en la actuación misión comercial
a Vietnam y Tailandia es de 80.880 euros, 38.880 euros para la misión
comercial a Argelia y Marruecos, y 68.640 euros para la misión a Nigeria y Angola, en concepto de subvenciones. Las ayudas serán cofinanciadas en un porcentaje del 50 % con cargo a los fondos FEDER, a
través del Programa operativo de crecimiento inteligente 2014-2020,
y el resto se financiará con cargo a fondos privados de las empresas.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri l’endemà de
la publicació d’aquest anunci i finalitzarà el dia 9 de març de 2018
per a la missió a Vietnam i Tailàndia; el 9 de juliol de 2018, per a
les missions a Algèria i El Marroc i Nigèria i Angola. El model de

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes se abre al día siguiente
tras la publicación de este anuncio y finalizará el día 9 de marzo de
2018 para la misión a Vietnam y Tailandia y el 9 de julio de 2018, para
las misiones a Argelia y Marruecos y Nigeria y Angola. El modelo de

Num. 8235 / 15.02.2018

7035

sol·licitud de participació podrà descarregar-se en la web https://www.
camaralicante.com/internacionalització/promocion-exterior/missionscomercials-2018/.

solicitud de participación podrá descargarse en la web https://www.
camaralicante.com/internacionalizacion/promocion-exterior/misionescomerciales-2018/.

Alacant, 7 de febrer de 2018.– El secretari general: Andrés Sevila
Castelló.

Alicante, 7 de febrero de 2018.– El secretario general: Andrés Sevila Castelló.

