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Inici convocatòria TICCámaras 2020

BDNS: 515752
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions https://www.pap.hacienda.gob.es
/bdnstrans/GE/es/convocatoria/ (515752)
La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca informa de la Convocatòria TICCámaras 2020 per a la
Transformació Digital de Pimes, cofinanciades pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea i la
Conselleria de Transició Energètica i Sectors productius, com a mesura per fer front a l'impacte econòmic del COVID-19.
Primer. – Beneficiaris.
Pimes, micropimes i persones inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, de la demarcació territorial de la Cambra de
Comerç de Mallorca que es troben donades d'alta en el Cens de l'IAE.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/126/1063221

Segon. – Objecte.
L'objecte de la convocatòria és la concessió d'ajudes a les empreses de la demarcació cameral de la Cambra de Comerç de Mallorca en el
Programa TICCámaras 2020, per impulsar la transformació digital de les pimes per fer front a l'impacte econòmic del COVID-19, integrant
eines competitives digitals claus en la seva estratègia i maximitzant les oportunitats que la digitalització ofereix a les pimes per reactivar la
seva activitat, millorant així la seva productivitat i competitivitat.
Tercer. – Convocatòria.
El texte complet d'aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Mallorca. A més, pot consultar-se a
través de la web https://sede.camara.es/sede/mallorca
A aquesta direcció podrà descarregar-se, juntament amb la convocatòria, la documentació necessària per realitzar la sol·licitud.
Quart. – Quantia.
El pressupost màxim d'execució del Programa TICCámaras COVID-19 associat a aquesta convocatòria és de 17.864,00 €, que s'enmarquen
en el "Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020”.
La Fase I de Diagnòstic serà cofinançada per FEDER i la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, motiu pel qual será
gratuït per a les empreses participants,
La Fase II d'Ajudes tendrà un cost màxim elegible per empresa de 7.000 €, prefinançat en la seva totalitat per la empresa beneficiària i
cofinançat al 40% per FEDER, sent per tant la quantia màxima d'ajuda per empresa de 2.800 €
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds s'obri el dia 24 de juliol a les 09:00h, una vegada transcorreguts 5 dies hàbils des del dia
següent a la publicació de l'extracte d'aquesta Convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Baleares i fins les 14:00h del dia 30 de setembre
de 2020, si bé podrà escurçar-se el termini en cas d'esgotar-se el pressupost.
Palma, 16 de juliol de 2020
El secretari general
Antonio Grimalt Llofriu
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