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+ informació

Fomentam 
la cooperació
d’empreses 
en mercats 
exteriors 

Termini de presentació de les sol·licituds

Es poden presentar sol·licituds des del dia 7 d’abril 

fins al dia 6 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Import econòmic de la convocatòria

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 

100.000,00 euros amb càrrec al pressupost de 

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a  

l’exercici de l’any 2019.



Objecte

Aquestes ajudes tenen per objecte fomentar la cooperació 
empresarial i la modernització del comerç i els serveis, i la 
internacionalització dels productes fabricats a les Illes Balears 
mitjançant el finançament de projectes d’agrupació i cooperació 
entre empreses per a la internacionalització dels seus productes o 
serveis, sota l’empara d’una entitat promotora o de la persona que 
representi el projecte de l’agrupació. 

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes els autònoms, les 
microempreses, així com les pimes, que exerceixen una activitat 
lucrativa dins l’àmbit de les activitats del comerç i els serveis, o dins 
l’àmbit de l’activitat industrial, que estiguin constituïdes prèviament 
a la data de publicació d’aquesta convocatòria i que formin part d’un 
grup de cooperació empresarial per la internacionalització.

Als efectes d’aquesta convocatòria es considera grup de cooperació 
empresarial a la unió de diferents empreses independents, 
signatàries d’un acord de col·laboració o cooperació que permeti 
assolir millors resultats que els que obtindrien les empreses 
participants actuant individualment, garantint els objectius 
d’operativitat, rendibilitat, durabilitat i traçabilitat necessaris. 

Els grups de cooperació hauran d’estar formats per un mínim de 3 
empreses que duguin a terme la despesa subvencionable al llarg de 
l’execució del projecte.

Projectes subvencionables

Seran subvencionables els projectes de cooperació o col·laboració 
entre empreses, per a la internacionalització dels seus productes 
o serveis, amb l’execució d’actuacions en mercats definits en la 
sol·licitud i amb un mateix objectiu.
Una empresa pot rebre ajuda com a màxim per a dos projectes dins 
d’aquesta convocatòria.
Un mateix grup no pot rebre més d’una ajuda per empresa dins 
d’aquesta convocatòria
Els projectes han de comptar, necessàriament per ambdós 
programes, amb una de les figures següents:

-  L’entitat promotora, que ha de ser una cambra de comerç, una 
associació empresarial, una organització patronal, una agrupació 
empresarial innovadora, un clúster, una fundació o una empresa 
que tingui en els seus objectius la promoció internacional de les 
empreses i disposi de recursos materials i humans per dur-lo a 
terme . Serà l’encarregada de plantejar la iniciativa de la creació 
del grup de cooperació empresarial, posar en marxa el procés de 
formació del grup definitiu, presentar la sol·licitud de l’ajuda i tutelar 
el manteniment del grup. 

-  La persona que representa l’agrupació d’empreses, és la persona 
que, al llarg del període de l’actuació subvencionada, executarà el pla 
de actuació del projecte. Haurà de ser coneixedor de estratègies i 
tàctiques de comerç internacional, del sector econòmic i de la zona 
geogràfica de referència i s’haurà d’acreditar la seva formació o 
experiència en la matèria.

Despeses subvencionables

Es consideren subvencionables les despeses següents: 
a_Despeses facturades per l’entitat promotora o per la persona que 
representi a l’agrupació, a les empreses per les tasques de coordinació o 
promoció, amb un màxim de despesa subvencionable de 4.000 euros 
per projecte.
b_Salari brut de la persona que representi a l’agrupació, per les tasques 
de coordinació o promoció, amb un màxim de despesa subvencionable 
de 4.000 euros per projecte.
La subvenció a atorgar, en el cas de les despeses de l’entitat promotora 
o persona responsable, tindrà un màxim de 2.000 euros per projecte.
c_Despeses conjuntes relacionades amb la realització d’un pla 
d’internacionalització a càrrec d’un tècnic expert en comerç exterior.  
d_Despeses conjuntes relacionades directament amb l’execució del 
pla de màrqueting internacional (publicitat, creació i manteniment de 
pàgines web, material promocional i campanyes de màrqueting).
e_Despeses conjuntes de promoció relacionades amb accions de 
promoció en mercats exteriors. 
f_Despeses conjuntes relacionades amb la contractació de serveis de 
consultoria o gestió d’exportacions en els mercats exteriors.

Quantia de les ajudes i període d’execució 
dels projectes

1. El percentatge de l’ajuda serà del 50 % del cost elegible (IVA exclòs), 
fins un màxim de 18.000,00 euros per projecte.

2. Els projectes objecte de subvenció s’han d’executar entre l’1 d’octubre 
de 2018 i el 30 de setembre de 2019, i el termini de presentació de la 
documentació justificativa és fins al 15 d’octubre de 2019. Les inversions 
objecte de les sol·licituds s’han de fer  i pagar en el període comprès 
entre l’1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.


