
Convocatòria de
subvencions

per a promocionar
l'ocupació autònoma



Programa I: Ajuts econòmics a l'inici de l'activitat

Programa II: Ajuts per a la consolidació de noves
línies de negoci i canvi d'activitat 



Programa I i II Forma de presentació de les sol·licituds

Tràmit I: Sol·licitud de data i franja horària (no requereix signatura
electrònica). S'haurà d'accedir a https://reservatorn.caib.es

Tràmit II: Presentació de la sol·licitud (requereix signatura
electrònica).



Programa I i II Forma de presentació de les sol·licituds

S'ha de presentar certificat acreditatiu d'haver cursat la formació en
línia dissenyada per l'IDI (https://www.iempren.es/formacio-en-linia/)

S'ha de presentar un pla d'empresa segons el model disponible a
https://www.iempren.es/descarrega-el-model-de-pla-dempresa/

Els plans d'empresa que no segueixin aquest model no podran ser
valorats.



Programa I Termini de presentació de sol·licituds

Any 2022: 25/02/2022-31/05/2022

Any 2023: 01/02/2023-31/05/2023



Programa II Termini de presentació de sol·licituds

25/02/2022-31/05/2022



Programa I i II Pla d'empresa

Posteriorment a la seva presentació, se sotmetran a una valoració
tècnica positiva que analitzarà la viabilitat del projecte empresarial.

 

Una valoració negativa implica la denegació dels ajuts.



Programa I i II Accions de suport

Taller: previ diagnòstic+dues sessions de dues hores
cadascuna+conclusions

En el tràmit de sol·licitud s'ha de triar entre una acció de suport que
faciliti la transició cap a una economia verda o que faciliti la

transformació digital.
 

Les accions de suport es realitzaran amb posterioritat a la concessió de
la subvenció.



Programa I Període per a dur a terme l'activitat subvencionable

Any 2022: 01/03/2020-31/05/2022

Any 2023: 01/06/2022-31/05/2023



Programa II Període per a dur a terme l'activitat subvencionable

30/12/2020-31/05/2022



Programa I i II Àmbit territorial

El sol·licitant i el seu centre de treball  han d'estar domiciliats a les
Illes Balears. La seva activitat s'ha de dur a terme en el mateix àmbit. 



Programa I Acció subvencionable

Establiment com a autònom d'una persona desocupada i inscrita en
demanda d'ocupació per tal d'afavorir la creació de projectes

d'autoocupació.



Persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació  almenys
des del dia abans del començament de l'activitat i que, a més, no
hagin estat d'alta com a autònoms durant l'any anterior a la data
d'inici de l'activitat, en el mateix o similar epígraf de l'IAE

Alta com a autònom en la Seguretat Social o en la mutualitat del
col·legi professional corresponent prèviament a la presentació de la
sol·licitud de subvenció.

Alta en l'IAE i en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de
l'AEAT

Programa I Requisits persones beneficiàries



Programa I Obligacions de les persones beneficiàries

Desenvolupar i mantenir l'activitat objecte de la subvenció durant
dos anys.

En el cas dels autònoms estacionals, aquesta obligació es pot efectuar de forma no
continuada i per períodes mínims de 4 mesos dins un màxim de 4 anys consecutius.

No simultaniejar l'activitat objecte de la subvenció amb cap altra
activitat per compte d'altri.



Programa I Quantia dels ajuts

5.000 €



Programa II Acció subvencionable

Noves línies de negoci i canvi d'activitat que permetin el reenfocament
dels projectes empresarials.



Programa II Requisits persones beneficiàries

Haver-se mantingut d'alta, de manera ininterrompuda, com a
autònom, com a mínim, des d'un any abans a la data de
publicació d'aquesta convocatòria o acreditar, almenys, una
temporada d'activitat estacional (quatre mesos dins l'any).

No haver estat beneficiari dels ajuts de promoció de l'ocupació
autònoma en els 4 anys anteriors a la data de publicació d'aquesta
convocatòria



Programa II Obligacions de les persones beneficiàries

Desenvolupar i mantenir l'activitat objecte de la subvenció durant 2
anys.
En el cas dels autònoms estacionals, aquesta obligació es pot efectuar de forma no
continuada i per períodes mínims de 4 mesos dins un màxim de 4 anys consecutius.

No simultaniejar l'activitat objecte de la subvenció amb cap altra
activitat per compte d'altri.



Programa II Quantia dels ajuts

5.000 €




