PROGRAMA DE SUBVENCIONS KID DIGITAL (Segona convocatòria)

Benvolgut/da,

Com ja se’ls va comunicar, el passat 30 de desembre de 2021, va ser publicat al BOE
l'Ordre ETD/1498/2021, sobre les bases reguladores de les ajudes del "Kit Digital" per
digitalitzar pimes i autònoms que contemplen un bo digital d'entre 2.000 i 12.000 euros,
en funció del nombre de treballadors.
Aquesta ordre diferenciava tres segments:
Segment I: Pimes entre 10 i 49 treballadors: 12.000 €
Segment II: Pimes entre 3 i 9 treballadors: 6.000 €
Segment III: Autònoms i pimes fins a 2 treballadors: 2.000 €
Una vegada tancat el període de presentació de les ajudes pel primer segment (Pimes
entre 10 i 49 treballadors), ara s’obre el període de presentació de les ajudes del
Segment II.
Aquesta convocatòria, publicada al B.O.E. del passat dia 29 de juliol, està destinada
exclusivament a empreses i autònoms que tinguin entre 3 i 9 treballadors.
El període per poder presentar la sol·licitud s’obre el proper dia 2 de setembre.

1. Què és el Kit Digital?
El Kit Digital és un programa de subvencions a fons perdut finançat pels fons europeus
Next Generation EU, que subvenciona solucions bàsiques de digitalització per a
autònoms i pimes.

2. Qui s’hi pot acollir?
El programa Kit Digital està dirigit a digitalitzar les empreses d'entre 3 i 9 empleats i als
autònoms, als quals ofereix bons per valor màxim de 6.000 euros per poder adquirir les
solucions que ofereix el programa Kit Digital, i que varia en funció de la solució que
s’esculli.

Les Societats civils mercantils, Societats civils professionals, les Comunitat de bens i les
Comunitats de Propietaris no podran sol·licitar aquestes ajudes.

3.- Quin és l’objectiu?
Amb aquest "bo digital" les pimes podran adquirir solucions de digitalització per a àrees
clau com:
- Lloc web i presència a internet.
- Gestió de xarxes socials.
- Comerç electrònic.
- Gestió de clients.
- Serveis i eines d'oficina virtual.
- Intel·ligència empresarial i analítica.
- Gestió de processos.
- Factura electrònica.
- Comunicacions segures
- I Ciberseguretat.

Nota important: Només es podran acollir a la subvenció si s’utilitzen els agents
digitalitzadors adherits al programa, que són els únics per subscriure els "acords de
prestació de solucions de digitalització". El catàleg amb els primers agents digitalitzadors
adherits al programa esta disponible a la pàgina www.acelerapyme.es.

4.- Com sol·licitar el bo Kit Digital
1. Registrar-se a l'àrea privada de www.acelerapyme.es i completar el test d’auto
diagnòstic que no comporta més de 10 minuts ( i és OBLIGATORI).
2. Consultar la informació disponible de les solucions de digitalització del programa Kit
Digital, on es podrà escollir una o diverses de les que ofereixen els agents digitalitzadors.
Https://acelerapyme.gob.es/kit-digital/soluciones-digitales
3. Sol·licitar l'ajuda a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

5.- Un cop es concedeixi l' ajut
1. Accedir al catàleg d'agents digitalitzadors adherits de www.acelerapyme.es i
seleccionar l'agent amb el qual es vol desenvolupar les solucions digitals.
2. Posar-se en contacte amb els agents digitalitzadors i subscriure l’ "acord de prestació
de solucions de digitalització".

Aprofitem l’avinentesa per saludar-vos cordialment,

GRUP CLOS ASSESSORS

