LÍNIA DE SUBVENCIONS A PROJECTES DE DIGITALITZACIÓ DE PIME
(DIGITALITZA-CV-TELETREBALL)
Dirigit a: Pimes amb seu social a la Comunitat Valenciana.

Beneficiaris
Pimes amb seu social o establiment de producció situat en la Comunitat Valenciana.

Objecte de l'ajuda
Facilitar la implantació i extensió del teletreball en les pimes de la Comunitat Valenciana.

Import i característiques de la subvenció
IMPORT: Subvenció a fons perdut calculada com un percentatge sobre els costos subvencionables
del projecte, amb una quantia variable en funció de la grandària d'empresa:
─ Petita empresa : fins al 40%
─ Mitjana empresa: fins al 30%
La quantia de subvenció no podrà superar l'import de 100.000 euros.
DESPESES FINANÇABLES:
a) Adquisició d'actius immaterials. Programari relacionat amb el desenvolupament dels projectes,
incloent, si escau, els costos de implantació i posada en funcionament. Es consideraran: Llicències de
programari. Desenvolupament d'aplicacions a mesura. Costos per ús de solucions i aplicacions, durant
el temps d'execució del projecte. Costos d'instal·lació, adaptació, configuració i posada en
funcionament de les solucions.
b) Adquisició d'actius materials:
- Equips de telecomunicació i de seguretat.
- Servidors.
- Ordinadors personals així com els dispositius de comunicació d'aquests, necessaris per a
desenvolupar el treball remot. Queden exclosos, entre altres, els telèfons mòbils, les instal·lacions de
telecomunicació en els llocs des d'on es realitza el teletreball, així com l'alta i les quotes dels operadors
de telecomunicació que faciliten els serveis de teletreball. Import màxim admissible dels equips
inclosos en aquest apartat serà de 14.500 euros.
- Adquisició o adaptació de béns d'equip, sensors i automatismes, directa i exclusivament relacionats
amb l'actuació susceptible de suport c).
c) Serveis externs: costos de serveis d'assistència tècnica, consultoria i equivalents, per al
diagnòstic, planificació o definició dels serveis previstos en les actuacions susceptibles de suport,
així com, si fora necessari, per a la readaptació de l'activitat o l'organització de la pròpia empresa.
L'import màxim admissible serà de 14.500 euros.

Presentació de sol·licituds
 Data presentació: Des del 11/02/2021 fins al 10/03/2021.
 Termini d'execució (i període subvencionable): Des del 01/01/2021 fins al 31/12/2021
 Data justificació (i període subvencionable del pagament): Fins al 09/02/2022

Més informació i condicions especials: IVACE – LÍNIA DIGITALITZA-CV-TELETREBALL
IVACE/2021.03

