Treballem en PRO
dels PROfessionals

Per això mantenim un acord de col·laboració amb el teu Col·lectiu
Professional, que ofereix avantatges exclusius en la contractació de
productes financers als seus professionals i familiars de primer grau.
Però treballar en PRO dels PROfessionals no només és facilitar-te la gestió del teu
negoci i atendre les teves necessitats financeres. És anar més lluny.
Innovem constantment la nostra oferta de productes i serveis per
poder oferir productes com aquest:
OT137493 - 999999
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A Banc Sabadell treballem pensant en els PROfessionals.

Kit Digital Solucions Next Generation EU
Impulsa la digitalització de la teva empresa

A Banc Sabadell disposem d'un extens equip de gestors especialitzats en el
sector professional preparats per donar resposta a les necessitats de tots els
col·lectius de PROfessionals.

Per a més informació o fer-te client de Banc Sabadell contacta amb
un gestor especialitzat i identifica't com a membre del teu col·lectiu
professional:

sabadellprofesional.com

900 500 170

nou client

Kit Digital

Solucions Next
Generation EU
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Impulsa la
digitalització de
la teva empresa

Què és el Kit digital?
És un programa públic d’ajuts econòmics per a impulsar la transformació digital per a autònoms i
empreses de tot Espanya, finançat pels fons Next Generation EU.

A qui s’adreça?
Les empreses que poden optar a sol·licitar el bo del Kit Digital es divideixen en tres grups:
• Pimes d’entre 10 i 49 empleats. Bo digital per un import màxim de 12.000 €.
• Microempreses d’entre 3 i 9 empleats. Bo digital per un import màxim de 6.000 €
•	Autònoms o microempreses amb menys de 3 empleats. Bo digital per un import màxim de 2.000 €

Característiques de l’ajut
Finalitat
El Kit Digital vol ajudar a impulsar l’aplicació de solucions digitals per a les petites empreses,
microempreses i treballadors autònoms de qualsevol sector o tipus de negoci.

Quines solucions t’ofereix el Kit Digital?
Com a beneficiari, utilitza el bo digital per a contractar alguns dels serveis de digitalització detallats:

CATEGORIA SOLUCIÓ DIGITAL
Per a Pimes (10/49 empleats)

IMPORT MÀXIM AJUT

Lloc Web i presència a Internet

2.000 €

Comerç electrònic

2.000 €

Gestió de xarxes socials

2.500 €

Gestió de clients

4.000 € (inclou tres usuaris)

Intel·ligència empresarial i analítica

250 €/usuari (fins a 48 usuaris)

Serveis i eines d'oficina virtual

250 €/usuari (fins a 48 usuaris)

Gestió de processos

6.000 € (fins a 10 usuaris)

Facturació electrònica

1.000 € (fins a 3 usuaris)

Comunicacions segures

125 €/dispositiu (fins a 48 dispositius)

Ciberseguretat

125 €/dispositiu (fins a 48 dispositius)
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Vigència
La primera convocatòria de Kit Digital és per un import total de 500 milions d’euros, adreçada a les
Pimes d’entre 10 i 49 empleats.
Els bons digitals es podran sol·licitar des del 15/03/2022 fins al 15/09/2022, o abans, si s’acaben
els fons.

Com sol·licito el bo digital?
Per a tramitar el bo digital segueix aquests passos:
1. Registra’t a https://www.acelerapyme.gob.es i completa el test d’autodiagnòstic. El test serveix
per conèixer el grau de digitalització de l’empresa i recomanar-te les millors opcions.
2. Consulta el catàleg de Solucions Digitals. Podràs escollir una o diverses solucions, ofertes pels
agents digitalitzadors, per a la teva empresa.
3. Sol·licita l’ajut Kit Digital a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).
Per facilitar-te i acompanyar-te en el procés de sol·licitud i tramitació, hem arribat a un acord amb la
consultora PwC España i t’ofereix el servei de consulta i gestió d’ajuts i subvencions amb unes tarifes
molt competitives. Informa-te’n directament i, sense compromís a https://ajutsempreses.pwc.es/.

Com ho utilitzo?
Un cop tens el bo digital, fes-lo servir:
1. Tot accedint al catàleg d’agents digitalitzadors per tal d’escollir amb quin proveïdor desenvoluparàs
la solució.
2. I contacta amb l’agent digitalitzador per subscriure l’acord de prestació de solucions digitals.

Què més t’oferim?
El bo digital no subvenciona els equips informàtics, per tant, si ho necessites, et podem oferir
solucions de finançament de béns d’equip a través de préstecs, lísings o fins i tot rèntings, tot
adaptat a les teves necessitats.

T’ajudem?
Si tens dubtes, consulta directament el portal
fondorecuperacioneuropeo.bancsabadell.com,
contacta amb el teu gestor o informa’t a qualsevol de les
nostres oficines i descobreix tot el que podem fer per tu.
@Sabadell_Help
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902 323 000

Oficina

