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MÉS DE 30 EMPRESES DE LES TERRES DE L’EBRE
S’HAN BENEFICIAT DE L’ASSESSORAMENT I
SUBVENCIONS DEL PROGRAMA TIC Cámaras
Més de 30 empreses de la Cambra de Comerç de Tortosa, s’han beneficiat de l’assessorament i
subvencions del programa TIC Cámaras. El programa d’informació i comunicació de la Cambra
que pretén aportar solucions i millorar la competitivitat de les empreses o negocis, a través de la
tecnologia.

En aquets tres últims anys, més de 30 projectes per valor de 300 mil euros, han rebut l’ajut de fins al 40% a
fons perdut mitjançant el programa gestionat per la Cambra de Comerç de Tortosa. El programa TIC Cámas,
és un dels programes europeus dissenyat per la Cámara de Comerç España, organisme intermedi de fons
europeus (FEDER).
Segons declaracions del president de la cambra de Comerç de Tortosa Francesc Faiges:
“L’acompanyament en la transformació digital, és un dels principals eixos i objectius que es planteja el nou
plenari de la Cambra, per ajudar a les nostres empreses a adaptar-se a les necessitats i els nous processos de
producció, mitjançant les noves tecnologies. Cada cop més necessàries per a ser més competitius”.
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- Eines de productivitat al núvol: ERP, CRM, TPV, Big data, Blockchain.
- Comerç Electronic: webs, botiga online, passarel·la de pagament, facturació i signatura electrònica.
- Màrqueting digital: SEO, SEM, aplicacions mòbils, social Media, etc.
Son alguns dels projectes subvencionables pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER),
mitjançant el programa TIC Cámaras. “En els pròxims 4 anys l’equip de Cambra vol assolir que la majoria
d’empreses pimes i autònoms es beneficien d’aquest acompanyament, que va més enllà de l’ajut econòmic, ja
que compta en un diagnosis i assessorament tècnic”. Segons comenta el Gerent de la Cambra Francesc
Minguell.

Jornada 15/112019: “La Digitalización como Palanca de la Competitividad de la PYME”
El pròxim 15 de Novembre a la seu de la Cambra es celebrarà una jornada, que comptarà amb la participació
d’empreses que explicaran el seu model de transformació digital com a palanca de canvi.
A la jornada hi participaran ponents experts en el món de la digitalització, Marketing i estratègies digitals, i
també s’informarà del funcionament per acollir-se i beneficiar-se d’aquest programa per part de les empreses
que ho sol·liciten.

Adjuntem arxiu amb el programa de la jornada.
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 44 15 37 preguntar per Eva Montagut.
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