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AJUTS A LA  
INTERNACIONALITZACIÓ 

 + Informació 

 

Objectiu 
 
Ajudar a l’Empresa a iniciar-se a l’Exportació, incidint en la selecció dels productes/serveis amb més potencial exportador, així 
com dels països i dels canals de distribució més adients per a l’empresa. 
 
Beneficiaris 
 

Empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, que en l’exercici anterior no hagin exportat o bé hagin exportat 
un màxim del 15% del seu volum de facturació i que tinguin un màxim de 50 treballadors. 

 
Descripció del Programa 

 

El Programa ofereix un servei d’assessorament individualitzat a l’empresa perquè pugui disposar del seu Pla de Promoció 

Internacional adaptat als seus recursos i necessitats i que serà elaborat de forma conjunta. 

Aquest pla determinarà quins són els productes o serveis de l’empresa  idonis per començar a exportar, així com els mercats i els 

canals més adients per començar a fer-ho. El pla disposarà també d’un pressupost i un cronograma d’accions ajustat a les 

necessitats de l’empresa. 

 

METODOLOGIA 

Aquest assessorament serà realitzat per un assessor expert en comerç internacional haurà d’estar acreditat per ACCIÓ mitjançant 

un procés públic. Els assessors acreditats podran ser consultats a la pàgina web d’ACCIÓ i seran escollits per l’empresa.  

L’empresa comptarà amb 20h de dedicació de l’assessor expert en comerç exterior esmentat, durant 3 mesos. 

 

INTENSITAT DE L’AJUT 

El cost per part de l’empresa serà de 600 euros+ iva.    

ACCIÓ es farà càrrec de la diferència entre les despeses d’assessorament descrites en aquest programa, que tenen un cost de 
1.300 € i l’import de 600€ que haurà de pagar el beneficiari a l’entitat col·laboradora per participar en el programa.  
 
Observacions 
 
ACCIÓ comparteix el programa “Empresa Exporta” amb les entitats empresarials orientades a la internacionalització a Catalunya. 
Les entitats que gestionen aquest programa són: 
 
AMEC 
934 150 422 – ipuigdemassa@amec.es  

CECOT 
937 366 005 - exportacio@cecot.org  

FOMENT 
934 841 220 - sramirez@foment.com  

PIMEC 
934 964 500 - tforrellat@pimec.org  

SECARTYS 
931 828 810 - sprieto@secartys.org  

 
Termini  
 
Fins al 18 de desembre del 2014 o exhauriment de pressupost. 
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