


Tercer programa de subvencions d’Actua
per a la petita i mitjana empresa



Donar suport i ajudar a la transformació de 
l’empresa andorrana cap a una empresa 
innovadora i competitiva dins del mercat 

internacional

Objectiu



153.000 €
per empreses amb una 

facturació de fins a 
350.000 €

Actua destina 180.000€

27.000 €
per empreses que 

facturin entre
350.000 € i 1.500.000 €



Un màxim del

80%
del cost dels serveis

contractats

Subvenció per a les empreses

Fins a

6.000 €
per beneficiari



Serveis subvencionats

Innovació Internacionalització Optimització



Innovació

Estudis especialitzats 
sobre noves línies de 

negoci.

Recerca tecnològica / 
Cerca de tecnologia.

Incorporació de noves 
tecnologies.

Altres

Internacionalització
Diagnosi del potencial 
d’internacionalització.

Plans de promoció internacional 

Assessorament en transaccions 
comercials internacionals.

Disseny i posicionament web orientat a 
mercats internacionals.

Màrqueting digital orientat a mercats 
internacionals.

Assessorament i acompanyament per 
la participació en Fires internacionals.

Serveis de disseny i muntatge 
d’estands a Fires internacionals. 

Accés d’Exhibidor a Fires 
internacionals.

Altres

Optimització
Recerca de recursos humans 
especialitzats en innovació, 

internacionalització i/o optimització de 
processos empresarials.

Subcontractació de les figures de 
“Export Manager” o “Innovation

Manager”.

Serveis de reestructuració de personal 
orientats a millorar la competitivitat, 

sempre que no hi hagi disminució del 
numero de treballadors.

Disseny i posicionament web orientat al 
comerç electrònic.

Sistemes de gestió de l’activitat 
empresarial.

Serveis d’assessorament per obtenir 
certificacions voluntàries ISO.

Altres



De l’1 al 22 de juliol de dilluns a 
divendres de 9.30 h a 15 h

Presentació de sol·licituds

www.actua.ad/subvencions2020 

Lliurar formulari i documentació a 
les oficines d’Actua Empresa



Sol·licitud

Presenta el projecte empresarial i els serveis 
que proposes que se't subvencionin.

www.actua.ad/subvencions2020 

Pots presentar més d'un servei vinculat al 
projecte en la mateixa sol·licitud.



Procediment de concessió
de les subvencions

Enguany, el procediment de concessió
de les subvencions és el de

concurrència competitiva

Organ Col.legiat per 
avaluacions i resolució

Consell d’Administració
d’Actua Empresa

Els beneficiaris restaran 
obligats a facilitar tota la 
informació que els sigui

requerida

La resolució es notificarà
per correu certificat



Les subvencions s’atorguen a les empreses que obtenen les 
millors puntuacions d’acord a uns criteris de valoració i puntuacions

Estratègia empresarial
25 punts

Criteris d'avaluació

Impacte positiu per a l’empresa i per al país 
25 punts

Capacitat de l’empresa
15 punts

Maduresa i coherència del projecte
20 punts

Únicament es consideren subvencionables les propostes o les 
necessitats que assoleixen un mínim de 70 punts

Grau Internacionalització / Innovació
15 punts



www.actua.ad/subvencions2020

subvencions@actua.ad 



www.actua.ad

+376 81 20 20 / info@actua.ad 
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