
 

 

 

 

 

 

Programa d’ajuts per actuacions 
d’internacionalització digital 2021 

 

 

 

Acció ha convocat el programa d’ajuts per actuacions d’internacionalització digital 2021, 

amb el que pretén ajudar a la implementació d’un pla de màrqueting digital internacional, 

a través de la realització de despeses de desenvolupament web o e-commerce, 

màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals, participació a mercats 

electrònics i directoris digitals internacionals, o adquisició, desenvolupament i integració 

d’eines digitals per a la optimització del negoci internacional. 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de novembre. 

Si creus que et pot interessar nosaltres t’ajudarem amb la seva tramitació. 

  

Per a més informació cliqueu el formulari: 

http://www.plametall.cat/inscripcioiniciacio.asp?id=1634 

Restem a la vostra disposició per a més informació: Tel. 93 745 78 10  

Correu electrònic: jmcampa@plametall.cat  

http://www.plametall.cat/inscripcioiniciacio.asp?id=1634
mailto:jmcampa@plametall.cat


 

• Impulsar la internacionalització de les empreses catalanes millorant la 
seva competitivitat en canals digitals.

Objectiu

• Donant suport en la implementació de la seva estratègia internacional 
digital.

Com?

• Empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que: 

• Tenen experiència en vendes internacionals, però no utilitzen el canal 
on-line.

• S’inicien en la internacionalització i volen incorporar el canal on-line 
des de l’inici.

• Venen on-line però encara no estan internacionalitzades.

A qui van adreçats?

• Les empreses que compleixin els següents requisits:

• Petites o mitjanes empreses (<250 treballadors <50M€ de volum de negoci/ 

<43M€ balanç general anual) amb establiment operatiu a Catalunya.

• Més de 100.000 € de facturació en el darrer exercici tancat

• Disposar de pàgina web en un idioma estranger

• Disposar d’un pla de promoció internacional 

Qui pot ser beneficiari?

• Desenvolupament web o e-commerce i la creació de continguts 
d’abast internacional.

• Desenvolupament d’accions de màrqueting digital i campanyes 
publicitàries internacionals.

• Participació a mercats electrònics i directoris digitals internacionals.

• Adquisició, desenvolupament i integració d’eines digitals per 
l’optimització del negoci internacional. Alguns exemples:

• Product Integration Management, Marketing Automation, Programes 
de Fidelització, Integradors de Marketplaces, 
Monitoritzadors/comparadors de preus, Analítica Avançada, etc.

Què se subvenciona?

• 50% de les despeses subvencionables 

• Import màxim: 10.000€

• Bestreta del 20% a la concessió de l’ajut, sense constitució de 
garanties. 

• Despesa mínima per accedir a l'ajut 10.000€

Quin és l'import de l'ajut?


