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El Kit Digital va dirigit a empreses, microempreses i
treballadors autònoms, de qualsevol sector o tipologia de
negoci. Finançat per els Fons Europeus, el Programa Kit
Digital té l’objectiu de subvencionar la implantació
d’eines/solucions digitals per a assolir maduresa digital per
part de les empreses subvencionades.

Les empreses podran accedir a solucions que proposen
totes aquelles companyies que tinguin la certificació de
software homologada mitjançant un abonament digital.
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A QUI VA DIRIGIT?
Si es compleixen tots els requisits, les empreses
podran disposar dels abonaments de la següent
manera:

Empreses d'entre 10 i 50 treballador
Abonament digital de 12.000€

Microempreses d'entre 3 i 10 treballadors
Abonament digital de 6.000€

Autònoms i microempreses d'entre 1 i 3
treballadors
Abonament digital de 2.000€



QUINS PROJECTES
ESTARAN COBERTS
AMB AQUESTS FONS?
Com a agents digitalitzadors, a Einstic et podem ajudar en
les següents categories:

Lloc web i presència a internet.    
 2000€
Objectiu:
Expansió de la presència a internet de la pyme mitjançant
la creació d’una pàgina web i/o la presentació de serveis
que proporcionen posicionament basic a internet.

*Inclou Domini, allotjament, formació i un manteniment
durant 12 mesos.



Comerç electrònic.       
2000€
Objectiu:
Creació d’una botiga online de compravenda de
productes i/o serveis que utilitzi mitjans
digitals pel seu intercanvi.

- Mètodes de pagament
- Disseny responsive
- Accessibilitat
- Posicionament bàsic 
- Optimització de la presencia en buscadors (SEO)
- Autogestionable



Gestió de xarxes socials
fins a 2500€
Objectiu:
Promocionar a les empreses beneficiaries a les xarxes socials.
Import de l’ajuda:

-Segment III 0 a 3 empleats 2000€

-Segment II 3 a 9 empleats 2500€

-Segment I 10 a 50 empleats 2500€

-Social Media Pla
-Monitorització
-Optimització de la Xarxa/Auditoria Social Media
-Publicació de posts setmanals:



COM I QUAN COMENCEM?

És molt important començar els tràmits el més aviat possible. Ja que les ajudes es donaran
estrictament per ordre de sol�licitud 

El procés de sol�licitud és el següent:

Mitjançant la firma d'un contracte, EINSTIC podrà tramitar en el vostre nom i amb exclusivitat en
aquesta gestió. 

Segons l'administració, el segon pas és la realització d'un Test d'Autodiagnosi.

Una vegada confirmada l'acceptació i preassignació de les ajudes, s'haurà de decidir i comunicar
l'interès real en l'execució. 



QUI PRESENTA ELS TRÀMITS?

Des d'Einstic et gestionarem tots els tràmits a presentar

La factura/es emeses al client.

El pagament de l'IVA d'aquestes factures per part del client. 
La base de la/es factura/es, amb un màxim de 12.000€, serà abonat des del programa Kit Digital
a Einstic. 

El possible retard de cobrament d'aquesta/es, no afectarà al projecte ja que serà Einstic qui
donarà suport al cost financer de la operació fins que sigui abonada.
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