
Programa InnoCámaras
Granollers Mercat

Objectiu del programa?

Promoure la cultura innovadora a les petites i mitjanes 
empreses, ajudant amb l'aportació de solucions innovadores mitjançant una
metodologia que combina l'assessorament i ajuts directes a la innovació.

Com funciona aquest programa?

Aquest programa té dues fases:

- FASE I: Un tutor designat per la Cambra realitza un assessorament individualitzat
gratuït  per  diagnosticar  àrees  prioritàries  de  millora  i  elaborar  recomanacions
d’innovació de producte/servei, procés de producció, mètode de comercialització o
gestió empresarial, posant les bases a un pla d’innovació per al teu negoci.

- FASE II: Implantació de solucions. Tu tries quin proveïdor s'encarregarà del pla
personalitzat d’implantació sorgit de l’informe de recomanacions, i la Cambra farà
el seguiment de la seva execució. El finançament de l’import elegible d’aquesta fase
serà aportat en un 40% per FEDER i un 60% per l’empresa beneficiària, i l’ajuda
màxima que es pot obtenir és de 2.800€.



IMPULS A LA INNOVACIÓ I A LA DIGITALITZACIÓ DE LA PETITA EMPRESA

Participar al programa

Data de publicació: 28/07/2020

Període  de  presentació  de  sol·licituds:  Entre  el  05/08/2020  i  el
30/11/2020

Entitats  co-finançadores/intermediàries:  FEDER,  Cambra  de
Barcelona, Granollers Mercat i Cámara de España

Destinataris:  PIMES (-  250  treballadors:  -  50M€ facturació),  micropimes  i
autònoms

Normativa: Accedir-hi.

Presentació de sol·licituds :  la Seu electrònica de la Cambra de Comerç
de Barcelona

Exemples de projectes subvencionables

INNOVACIÓ  EN  PRODUCTE/SERVEI:   Estudis  previs,  de  l’estat  de  l’art,
vigilància, de mercat ... Disseny, desenvolupament de prototipus NO comercial amb
millores  significatives  de  característiques  tècniques,  materials,  funcionals  i
mediambientals, Estudis de la petjada de carboni o hídrica...

INNOVACIÓ  EN  PROCESSOS:   Estudis  d’aplicació  de  Lean  manufacturing,
redefinició del lay-out de la planta, optimització de magatzems, millora sostenibilitat
ambiental…

INNOVACIÓ EN GESTIÓ EMPRESARIAL : Pla estratègic (nou), Plans d’igualtat,
primera Implantació de ISOs, …

INNOVACIÓ   EN  COMERCIALIZACIÓ:  Plans  (nous)  de  màrqueting  i/o
comercialització, sistemes de franquícies o fidelització de clients, imatge gràfica i
d’embalatges de nous productes

INNOVACIÓN EN GESTIÓN  SANITARIA  COVID-19:  Adaptació  d’espais  de
l’empresa, millora de la seguretat sanitària,…

Més detall a Annex IV – condicions de participació 

Adreces d’interès

Web del programa InnoCámaras 
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https://www.cambrabcn.org/documents/20182/536679/Convocatoria+de+ayuda+a+empresas+InnoC%C3%A1maras+2020+julio+Granollers.pdf/b38f05c8-4898-6db9-1769-f02620869211
https://sede.camara.es/sede/barcelona/tramites/TR0000002784
https://sede.camara.es/sede/barcelona/tramites/TR0000002784
https://innocamaras.camara.es/programas/innocamaras-innovacion-pymes
../../../../%5C%5CGrupserver.granollers.local%5CGrups%5CFoment%5C2020%5CEMPRESA-EMPRENEDORIA%5CINNOVACI%C3%93%202020%5CImpuls%20a%20la%20Innovaci%C3%B3%20i%20la%20digitalitzaci%C3%B3%5CInnoC%C3%A1maras%5CAnexo%20IV.%20Condiciones%20de%20participaci%C3%B3n,%20justificaci%C3%B3n%20y%20gastos%20elegibles%20de%20la%20Fase%20de%20Ayudas.pdf
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