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Inici convocatòria Programa InnoXport

La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca anuncia mitjançant la corresponent Convocatòria Pública del
Programa InnoXport, l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de participació en la Fase d’Assessorament i/o en la Fase d’
Ajudes per al Programa, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea
Primer.– Beneficiaris.
Pimes, micropimes i autònoms de la demarcació territorial de la Cambra de Comerç de Mallorca.
Segon.– Objecte.
L’objecte de la convocatòria és la selecció d’empreses participants en el Programa InnoXport.
El Programa té com objectiu principal el contribuir a la millora de la competitivitat internacional de les empreses, mitjançant la adopció d’
una cultura a favor de la innovació en els seus processos interns, que la facin lograr un creixement econòmic sostingut en els mercats
internacionals, a través de la realització d’un assessorament personalitzat que té como a fi darrer oferir a l’empresa un Plan d’implantació de
solucions innovadores per a la Internacionalització. Així mateix, ofereix a l’empresa un conjunt d’ajudes per a la posta en marxa i
desenvolupament d’un Pla d’implantació de solucions innovadores per a l’nternacionalització.
El Programa té una durada màxima de 8 mesos (2 mesos per a la Fase d’Assessorament i 6 mesos per a la Fase d’Ajudes).

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/75/1035638

Tercer.– Convocatòria.
El text complet d’aquesta convocatòria està a disposició de les empreses a la seu de la Cambra de Comerç de Mallorca. A més, es pot
consultar a través de la web https://sede.camara.es/sede/mallorca
Quart.– Quantia.
El pressupost màxim d’execució del Programa en el marc d’aquesta convocatòria és de 19.645,20 euros, dins del "Programa Operativo
Plurirregional de España FEDER 2014-2020".
Els recursos estimats per empresa previstos en la Fase d’Assessorament són de 1.700€, que seran aportats pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears i per
la Cambra de Comerç de Mallorca.
Les empreses participants en la Fase d’Ajudes comptaran amb un pressupost màxim de 7.000 €, cofinançats en un percentatge del 50% a
càrrec del fons FEDER corresponent l’altre 50% a l’empresa, pel qual l’ajuda máxima que rebrà serà de 3.500 €.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini per a la presentació de sol·licituds s’obri una vegada transcorreguts 10 dies hàbils des del dia següent a la publicació d’aquest
anunci, i finalitzarà el dia 27 de setembre de 2019, o fins a esgotar pressupost. El Model de Sol·licitud de Participació podrà descarregar-se a
través de la web https://sede.camara.es/sede/mallorca

Palma, 6 de juny de 2019
El Secretari General
Antoni Grimalt LLofriu
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