TENS PROJECTES PER ACTIVAR
L'ECONOMIA DELS BARRIS?
IMPULSEM

SUBVENCIONS DE FINS AL 80%

Convocatòria de subvencions
per a l’impuls socioeconòmic del territori
L'Ajuntament de Barcelona, a
través de Barcelona Activa, ha
obert una convocatòria de
subvencions per a finançar
projectes que impulsin
l’economia dels barris.
Es busquen projectes arrelats al
territori que fomentin l’ocupació,
l’emprenedoria i l’empresa, les
economies comunitàries i la
innovació social i digital.

Qui s’hi pot presentar?
Us hi podeu presentar tant
persones físiques com
jurídiques: associacions,
fundacions, micro i petites
empreses, cooperatives,
persones autònomes, etc.
Import de la subvenció
Podreu rebre fins al 80 % del
pressupost total del vostre
projecte, amb un màxim de
50.000 euros d’import
subvencionat.
Termini
Les sol·licituds es poden
presentar del 29 de maig
al 27 de juny de 2017, ambdós
inclosos.

Quins projectes poden
ser subvencionats?
La convocatòria comprèn 5 modalitats
per a projectes diversos, nous o
existents, que busquin millorar la
situació socioeconòmica dels
districtes o barris de la ciutat:

Modalitat 1

Emprenedoria individual i col·lectiva
als territoris: foment de l’emprenedoria de
proximitat. Entre d’altres, els projectes poden
adreçar-se a col·lectius vulnerables i abordar
necessitats identificades en un territori concret.

Modalitat 2

Empresa mercantil i empresa cooperativa als
territoris: reforç o dinamització d'agents
econòmics que generen un impacte positiu en el
territori on estan ubicats.

Modalitat 4

Ocupació als territoris: impuls de l’ocupació en
col·lectius especialment vulnerables, per tal
d’incrementar-ne l‘ocupabilitat i superar
situacions de subocupació o “pobresa laboral”.

Modalitat 5

Innovació social digital: promoció de la
tecnologia oberta i la fabricació digital, així com
de noves formes d’innovació i col·laboració que
resolen reptes socials i de sostenibilitat als
barris.

Modalitat 3

Economies comunitàries i innovació social:
accions d’economia social i solidària que donen
respostes col·lectives a necessitats
socioeconòmiques i generen noves relacions
entre actors dels territoris.

Per a més informació de les
modalitats, consulteu les bases a:
barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

US HI PODEU
PRESENTAR
FINS AL
27 de juny

Com puc presentar
la sol·licitud?

IMPULSEM

Per Internet
Des del Portal de Tràmits de l'Ajuntament
de Barcelona (amb certificat digital)
ajuntament.barcelona.cat/tramits

Presencialment
A les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
amb cita prèvia:
Entreu a ajuntament.barcelona.cat/cita
Utilitzeu els quioscos de tràmits i serveis.
Truqueu al 010 (trucada gratuïta)
- OAC Sant Miquel Pl. Sant Miquel, 3
- OAC Ciutat Vella Ramelleres, 17
- OAC l’Eixample Aragó, 328
- OAC Sants-Montjuïc Creu Coberta, 104
- OAC les Corts Pl. Comas, 18
- OAC Sarrià - Sant Gervasi Anglí, 31
- OAC Gràcia Pl. Vila de Gràcia, 2
- OAC Horta-Guinardó Lepant, 387
- OAC Nou Barris Pl. Major de Nou Barris,1
- OAC Sant Andreu Segre, 24-32
- OAC Sant Martí Pl. Valentí Almirall, 1

A l'Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE)
-C. Roc Boronat,117
(cantonada amb C. Sancho de Àvila, Edifici Mediatic)

#impulsemelquefas

Contacteu amb nosaltres
barcelonactiva.cat/impulsemelquefas
proximitat@barcelonactiva.cat
93 485 32 07

