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T’ajudam a consolidar la internacionalització 
de la teva empresa

La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, mitjançant la 
Direcció general de Comerç i Empresa ofereix una línia d’ajudes 
per subvencionar:
a_ El procés de consolidació internacional de les empreses 
 de Balears 
b_ Projectes d’implantació en mercats exteriors

Qui s’hi pot acollir?

Les microempreses, així com les petites i mitjanes empreses 
de les Illes Balears.
Es considera que una empresa es troba en fase de consolidació 
de la internacionalització quan es compleixi un dels següents 
requisits:
a_ Un import de les vendes cap als mercats exteriors
  (exportacions) superior al 15% de la seva facturació. 
b_ L’empresa ha de comptar amb una projecció d’expansió
 empresarial a l’exterior, i amb exportació regular durant 
 els darrers tres anys.

Quines són les actuacions que es poden 
subvencionar?

Per projectes de consolidació
a_ Despeses relacionades directament amb l’execució del pla 
 de màrqueting internacional.
b_ Serveis relacionats amb el procés de registre de marca   
 comunitària o a països fora de la Unió Europea. 

c_ Serveis relacionats amb el procés de certificació i
  registre dels serveis o productes.
d_ Despeses de personal.
e_ Despeses relacionades amb accions de promoció 
 a mercats exteriors.
f_  Despeses relacionades amb la contractació de serveis 
  de consultoria o export manager en els mercats exteriors.
g_ Despeses relacionades amb l’assessorament jurídic 
  o financer. 

Per projectes d’implantació a l’exterior

a_ Realització d’estudis de viabilitat econòmica i comercial 
  per a la implantació exterior en un mercat.
b_ Despeses de constitució: escriptures, inscripcions,
   permisos administratius, llicències, i despeses que ha
   d’assumir la filial que vulgui iniciar la seva activitat 
  en un altre país.
c_ Despeses d’assessoria jurídica o financera, i despeses  
  notarials.

Quin tipus de projectes són subvencionables?

a_ Projectes de consolidació de la internacionalització.
b_ Projectes d’implantació a l’exterior.

Les empreses només podran sol·licitar subvencions per a 
un únic projecte, que podrà incloure els dos tipus d’accions 
previstes en aquesta convocatòria. 

Quina és la quantia de la subvenció?

El percentatge de l’ajuda sobre els costos subvencionables serà 
com a màxim del 50 % del cost elegible (IVA exclòs) fins un màxim 
de 18.000,00 euros per empresa.

Quin és l’import de la convocatòria?

L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 360.000,00 euros: 
- 160.000 euros per a l’exercici 2017
- 200.000 euros per a l’exercici 2018.

Quan s’ha d’executar el projecte?

Les inversions objecte de les sol·licituds s’han d’executar i pagar 
en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 d’octubre 
de 2018 (ambdós inclosos).

Fins quan es pot sol·licitar la subvenció?

El termini per presentar les sol·licituds és de 1 mes a partir 
de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB. 

T’ajudam a consolidar la internacionalització de la teva empresa

Per a més informació, podeu consultar la web 
http://dgcomerc.caib.es o telefonar al 971 178 900
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