Número 11, 4 de juliol de 2016

Organisme: Consorci de comerç, artesania i moda de Catalunya
Data publicació: 28 de juny de 2016
RESOLUCIÓ per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions en l'àmbit del comerç, dels serveis, l'artesania i la moda per a l'any
2016, i s'obre la convocatòria corresponent.
Programa 1: Competitivitat de l’empresa de comerç i serveis a través de
les entitats
Objectiu
L’objectiu d’aquest programa és el de desenvolupar projectes de dinamització
comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el
comerç de proximitat, impulsar les actuacions col·lectives de les empreses de
comerç, serveis, artesania i moda, aconseguir millorar la competitivitat de les
empreses comercials associades i promocionar la innovació.
Beneficiaris
Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres), entitats territorials i
sectorials del comerç, serveis, artesania i moda.
Requisits



Que la inversió mínima subvencionable sigui de 3.000,00 euros, excloent
les despeses de gestió i estructura.
Existència com a mínim d’un projecte que inclogui els objectius a
aconseguir i els indicadors que s’utilitzaran per mesurar l’impacte.

Tipologia d’accions subvencionables:


Difusió i comunicació de l’oferta comercial (material promocional, plànols
comercials, web i xarxes socials, imatge corporativa, senyalització,
butlletins electrònics...).








Activitats de promoció del comerç (actuacions d’animació al carrer,
celebració de dates assenyalades, campanyes específiques,...).
Activitats de fidelització dels clients (vals descompte, tiquets
d’aparcament, repartiment a domicili, consigna...).
Millora del mix comercial (utilització d’aparadors en locals buits...).
Projectes innovadors, tant sectorials com territorials.
Assistència a fires per promoció de l’entitat.
Organització de fires, tallers, formació, jornades o premis tant sectorials
com territorials.

Quantia de la subvenció
Fins el 50% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 23.000
euros, més el 10% (respecte el cost de les accions subvencionables) de les
despeses de gestió i estructura, amb un màxim de 2.000 euros.
En el cas de les associacions dels mercats municipals i les centrals de compra
o cooperatives, el límit màxim s’estableix en 8.000 € més el 10% (respecte el
cost de les accions subvencionables) de les despeses de gestió i estructura,
amb un màxim de 2.000 euros.
Conceptes subvencionables
Despeses directament relacionades amb el pla d’actuació.
En cap cas es consideren despeses subvencionables:







L’IVA (indiferentment de si l’entitat n’està exempta o no)
Els estudis.
Els patrocinis i premis.
Les quotes d‘afiliació a d’altres entitats.
El programari informàtic
El lloguer de llums de Nadal.

I tot el que s’indica a l’apartat 5.2 de les bases d’aquesta convocatòria.
Criteris d’atorgament
a) Grau d'innovació de les actuacions (fins a 30 punts).
b) Nombre d'actuacions subvencionables per les quals es demana la subvenció
(fins a 30 punts).
c) Relació entre el cost dels projectes subvencionables i el pressupost global
de l'entitat (fins a 25 punts).
d) Grau de compliment dels projectes implementats en anys anteriors (fins a 15
punts). En el cas d'entitats que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament
7,5 punts.

Documentació complementària a la sol·licitud
Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a l’a nnex de
dades específiques

Observacions
Els projectes s’han de dur a terme des de l’1 de gener de 2016 al 31 de
desembre de 2016. Només es pot demanar una sol·licitud per beneficiari.
L’IVA no és subvencionable, indiferentment de si l’entitat n’està exempta o no.
En concurrència competitiva.
Termini
Període de sol·licitud a partir del 4 de juliol fins al 26 de juliol de 2016 .

