#MesuresExtraordinàriesCOVID19

Pla de mesures urgents i ajuts directes per a la reactivació socioeconòmica de Catalunya en l’àmbit del treball i de l’ocupació

Suport a Projectes Singulars per a la reactivació socioeconòmica per a empreses cooperatives
Què motiva la
mesura

?

Reactivar
econòmicament
les
empreses
d’economia
social,
mitjançant
processos
d’intercooperació, i a través d’actuacions
estratègiques i/o d’altres complementaries, per tal
d’aportar a aquestes empreses eines i solucions
davant la situació actual de pandèmia i
postpandèmia.

Què es pot
finançar

?

a) Projectes Singulars de reactivació econòmica:
participació entre cooperatives que facturen més
de 500.000€/any (màx. 50.000€)
b) Projectes Singulars de reactivació econòmica
integrals: participació entre cooperatives que
facturen més de 2.000.000€/any (màx. 160.000€)
c) Projectes Singulars d’alt impacte estratègic de
l’economia social: demostren una rellevància
estratègica de dimensionament i posicionament
en el mercat de l’economia social (màx. 400.000€)

Què caldrà
complir

#JoActuo

Es dirigeix a

?

Ser una empresa cooperativa
Tenir experiència prèvia amb el programa
de Projectes Singulars

Empreses cooperatives que tinguin experiència
en l’àmbit del Projecte Singulars, o bé les
associacions i les fundacions amb activitat
econòmica

Demostrar la capacitat de funcionament
en l’àmbit del programa

I N F O R M A C I Ó Q U E C A L C O N S I D E R A R
• Són prioritaris els projectes que: aprofundeixin en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes al consumidor de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de
l’àmbit cultural i la generació de propostes industrials de producció de bens i serveis per la lluita contra el COVID19.
• L’ordenació del pagament de la bestreta del 90% de l’import de la subvenció es realitza en la mateixa resolució d’atorgament, sense necessitat d’aportar cap aval o garantia, atesa la naturalesa dels
beneficiaris i la urgència i la necessitat de pal·liar els efectes provocats per la crisi sanitària del COVID19. El 10% restant es pagarà un cop l’entitat hagi justificat degudament l’execució de l’actuació.
• Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
• Les sol·licituds s'han de presentar segons models normalitzats disponibles a l'espai Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya

I M P O R T E C O N Ò M I C
El pressupost total a l’atorgament dels ajuts econòmics per
aquesta línia és de 3.900.000

En cas de requerir suport tècnic sobre aquesta mesura, podeu contactar amb la DG d’Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives escrivint a: cooperativa.treball@gencat.cat

d’euros

