CONVOCATÒRIA D'AJUTS PÚBLICS PER A COOPERATIVES I SOCIETATS
LABORALS

Termini subvencionable: 1/10/2017 a 30/09/2018
Termini presentació de sol·licituds: 5/10/2018
-Programa I: incorporació de persones sòcies treballadores o de treball en cooperatives(condicions
annex 1)
•Persones ocupades inscrites en demanda d'ocupació en el servei públic d'ocupació.
•Treballadors vinculats a l'empresa sol·licitant per mitjà d'un contracte laboral de caràcter
temporal.
•Quantia:
- homes: 4.000€
- homes menors de 30 anys: 5.000€
- dones: 6.000 €
- homes de 45 anys o més. 6.000 €
- persones en situació d'atur de llarga durada (un any o més): 6.000€
- persones en situació d'exclusió social: 8.000 €
- persones en discapacitat: 10.000 €
- persones víctimes de violència de gènere: increment de 500 € a qualevol de les
situacions anteriors.
Aquestes quanties són per a incorporacions a jornada completa, si la persona incorporada ho
és a temps parcial no pot sr inferior añ 50% de la jornada completa d'un soci de treball i la
quantia es calcularà de forma proporcional.
-Programa II: subvenció de les quotes de seguretat social de les persones perceptores de la
prestació per desocupació en modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis de treball
encooperatives (condicions annex 2)
•Persones desocupades que perceben la totalitat de la prestació en la modalitat de
pagament únic que s'hagin constituït com a soci treballador en una cooperativa.
•Quantia i duració:
- si la persona causa alta en règim d'autònom es subvenciona el 50% de la quota, calculada
sobre la base mínima de cotització.
- si causa alta en règim general es subvenciona el 100% de l'aaportació del treballador en
les cotitzacions.
-Programa III. inversió en noves tecnologies de la informació i les comunicacions.
Inversions subvencionables (50%):
•Despeses de desenvolupament i implantació de pàgines WEB.
•Implantació de programari de gestió.
Quantia:

50% del cost sense que en cap cas es puguin superar el següents límits:
1.- 50% (iva inclòs) de desenvolupament i implantació de pàgines web amb un màxim de 2.000 €
per cada pàgina.
2.- 50 % (iva inclós) d'implantació de programari de gestió amb un màxim de 1.000€ per cada
programari implantat.
SI VOLS QUE T'ASSESSOREM GRATUÏTAMENT PER SOL·LICITAR LES AJUDES O VOLS
CREAR UNA COOPERATIVA CONTACTA AMB EL NOSTRE SERVEI D'ORIENTACIÓ
TELEFONANT AL 971 205 028 O MITJANÇANT EL CORREU orientacio@uctaib.coop

