Programa d’Iniciació a l’exportació
AJUTS A LA
INTERNACIONALITZACIÓ
m Fitxa) exemple: NUCLIS D’INNOVACIÓ TECNOLÒGICA 2013 TRANSNACIONALS
Data d’actualització:10/04/2014

Objectiu
Proporcionar a l'empresa l’accés a les primeres fases del procés exportador, implementant el pla de promoció internacional del
que ja disposa a l’inici del programa i al mateix temps donar suport a l’empresa per tal que tingui una presència a internet
orientada als seus públics i mercats objectiu internacionals.
Beneficiaris
Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat
un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors.
Característiques
Aquest programa tindrà el suport d’un assessor en comerç internacional i un altre en màrqueting digital, a part d’un tècnic
especialitzat en comerç internacional.
Aquests dos assessors i el tècnic treballaran per a que l’empresa posi en marxa el seu pla de promoció internacional.
L’assessor en internacionalització i l’assessor en màrqueting digital hauran d’estar acreditats per ACCIÓ mitjançant un procés
públic. Els assessors acreditats podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ.
També el tècnic haurà d’estar acreditat per ACCIÓ. Els tècnics acreditats podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ
Tots aquests professionals hauran de ser escollits per l’empresa beneficiària.
Metodologia
L’assessor en comerç internacional haurà d’ajudar l’empresa a implementar el pla de promoció internacional validat per ACCIÓ a
l’entrar al programa i donar resposta als dubtes que vagin sorgint durant aquest període de temps. També haurà d’orientar al
tècnic de comerç internacional en general, i especialment en el desplegament del pla de promoció internacional. La dedicació
serà de 25 hores durant la durada del programa.
L’assessor de màrqueting digital haurà de consensuar amb l’empresa un pla d’accions en màrqueting digital alineat amb el seu
pla de promoció internacional. La dedicació serà de 25 hores durant la durada del programa.
El tècnic de comerç internacional es responsabilitzarà, a temps parcial, de les tasques derivades dels processos d’assessorament
iniciats al programa i dels corresponents plans de treball. La dedicació serà de 400 hores, repartides durant el període de temps
del programa.
Intensitat del ajut
El cost per part de l’empresa serà de 5200 euros + iva.
ACCIÓ es farà càrrec de la diferència entre les despeses d’assessorament descrites en aquest programa, que tenen un cost de
8.050 €, i l’import de 5.200€ que haurà de pagar el beneficiari a l’entitat col·laboradora per participar en el programa.
Observacions
ACCIÓ comparteix el programa “Iniciació a l’exportació” amb les entitats empresarials orientades a la internacionalització a
Catalunya.
Les entitats que gestionen aquest programa són:
AMEC
934 150 422 – ipuigdemassa@amec.es
CECOT
937 366 005 - exportacio@cecot.org
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FOMENT
934 841 220 - sramirez@foment.com
PIMEC
934 964 500 - tforrellat@pimec.org
SECARTYS
931 828 810 - sprieto@secartys.org
Cambres de Comerç de Catalunya
empresaexporta@cambrescat.org
Termini
Fins al 29 de maig de 2014.
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