
S’OBRE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INNOCÁMARAS 2018 
 
InnoCámaras és un programa cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional 
(FEDER) de la Unió Europea que té com a objectiu principal contribuir a la millora de la 
competitivitat de les petites i mitjanes empreses, mitjançant l’adopció d’una cultura a favor de la 
innovació permanent per aconseguir un creixement econòmic sostingut. Amb aquesta finalitat, es 
posa a disposició de les Pimes la possibilitat de desenvolupar “Plans Individuals de suport a la 
innovació”, que consisteix en el desenvolupament d’un pla de sensibilització i suport tutoritzat que 
inclou dues fases: 
 
Fase I Assessorament especialitzat a la PIME. Consisteix en la realització d’un diagnòstic 
assistit, per part d’un tutor cameral especialitzat, que permet conèixer el nivell de competitivitat de 
l’empresa en el seu entorn econòmic i de mercat, identificant possibles actuacions de millora a 
través de la innovació per millorar la seva situació competitiva. El finançament per al 

desenvolupament d’aquests serveis és d’un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) de la Unió Europea i en un 50% per la Cambra de Comerç de Girona. 
Fase II Pla de recolzament a la innovació. Un cop finalitzada la fase de diagnòstic es dona 
suport a l’empresa en la posada en pràctica de les recomanacions en matèria d’innovació 
identificades en la fase anterior i que resulten claus en la millora de la competitivitat. Aquesta 

segona fase estarà subvencionada fins a un 40% pel Fons Europeu de Desenvolupament 

Regional (FEDER) de la Unió Europea d’un pressupost màxim de 7.000 euros a partir de 

proveïdors externs dels serveis requerits que hagi detectat el diagnòstic.  
 
El programa INNOCÁMARAS pot ser una bona eina per a les petites i mitjanes empreses que 
estiguin pensant en implementar processos d’innovació o creguin que han de començar a posar-
los en pràctica. 
 
Objecte Promoure la participació de Pimes i autònoms de la demarcació cameral de la 

Cambra de Comerç de Girona en el Programa InnoCámaras, mitjançant la 
posada a la seva disposició dels serveis de suport que es detallen a l' apartat de 
"Conceptes i intensitat de les ajudes" d’aquesta convocatòria. 
 

Beneficiaris 
 

• PIMES o autònoms 
• Donats d’alta al cens de l’IAE (excepte empreses del sector de la pesca, 
aqüicultura, carbó i producció primària de productes agrícoles) 
• Domicili social i/o centre productiu a la demarcació de la Cambra de Comerç 
de Girona 

Conceptes i 
intensitat de 
les ajudes 

Pressupost màxim d’execució és de 142.912 euros distribuït de la següent 
forma: 

- Serveis de recolzament per a la innovació de les PIMES: 30.912 euros 
Fase I: màxim finançable de 1.200 euros 
Fase II: màxim finançable de 480 euros 

- Ajudes econòmiques a la innovació de les PIMES: 112.000 euros 
Fase II: quantitat màxima d’ajut de 7.000 euros  

Presentació 
de sol·licituds 

Del 29 de maig de 2018 a les 9.00h fins el dia 31 d’octubre de 2018 a les 
14.00h (o fins esgotar pressupost) 

Més 
informació 

Cambra de Comerç de Girona - Gran Via Jaume I, 46, 17001 Girona 
Tel: 972 41 85 00 / mmartinez@cambragirona.org 



Persones de contacte: Maribel Martínez (departament d’internacionalització) 
 
 

També es posa a disposició de les PIMES  la prestació de serveis de recolzament a la 
internacionalització a través de Plans d’acció en màrqueting digital internacional. 

 

Objecte Promoure la participació de Pimes i autònoms de la demarcació cameral de la 
Cambra de Comerç de Girona en el Programa InnoCámaras, mitjançant la 
posada a la seva disposició dels serveis de suport que es detallen a l' apartat de 
"Conceptes i intensitat de les ajudes" d’aquesta convocatòria. 
 

Beneficiaris 
 

• PIMES o autònoms 
• Donats d’alta al cens de l’IAE (excepte empreses del sector de la pesca, 
aqüicultura, carbó i producció primària de productes agrícoles) 
• Domicili social i/o centre productiu a la demarcació de la Cambra de Comerç 
de Girona 

Conceptes i 
intensitat de 
les ajudes 

Pressupost màxim d’execució és de 9.361,10 euros distribuït de la següent 
forma: 

- Serveis d’assessorament de les PIMES: cost estimat de 2.700 euros 

- Informes de participació de les PIMES: cost màxim de 600 euros 

- Ajudes econòmiques per a l’execució de Plans d’acció en màrqueting 
digital internacional: pressupost màxim de 6.000 euros 

Pressupost elegible per empresa: 4.000 euros i la quanitat màxima d’ajuda 
és de 1.600 euros. 
  

Presentació 
de sol·licituds 

Del 8 de juny de 2018 a les 9.00h fins el dia 14 de setembre de 2018 a les 
14.00h (o fins esgotar pressupost) 

Més 
informació 

Cambra de Comerç de Girona - Gran Via Jaume I, 46, 17001 Girona 
Tel: 972 41 85 00 / mmartinez@cambragirona.org 
Persones de contacte: Maribel Martínez (departament d’internacionalització) 

 


