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_______________________________________ 

 

376 Empreses de les Terres de l’Ebre es podran acollir a la primera 
convocatòria del Kit Digital i obtindré un Bo Digital de 12 mil Euros 

_______________________________________ 

“La Cambra de Comerç de Tortosa presenta KIT DIGITAL el programa que promou la digitalització 
a partir dels fons Next Generation UE”. 

La Cambra de Comerç Tortosa ajudarà les empreses i autònoms/es de les Terres de l’Ebre a accedir a les ajudes del nou programa 
europeu  Kit Digital, impulsat per RED.ES , empresa pública adscrita al Ministerio d’Economia, amb l’objectiu d’accelerar la transformació 
digital empresarial, mitjançant la  Oficina Acelera Pyme, des d’on la corporació donarà suport a la implementació de les noves tecnologies 
entre l’empresariat. 

 

  notadepremsa 
               4 de febrer de 2022    
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L’acte presentat per Francesc Faiges, President de la Cambra de Comerç de Tortosa, ha estat inaugurat per Meritxell 
Roigé, Alcaldessa de Tortosa. I ha comptat amb la participació de Julián López, Director de Competitividad de Cámara de 
Comercio de España, Jordi Zaragoza, President de la comissió Digitalització, Formació i Emprenedoria de la Cambra i 
Francesc Minguell, Gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa. 
 
“Com tots sabeu la transformació digital de l’empresa és un dels principals eixos del Fons Europeus Next Generation 
juntament en la transició ecològica, la cohesió social i territorial, i per últim l’eix de igualtat de gènere, tots ells una gran 
oportunitat per avançar cap a una nova transformació de la nostra economia”. 
 
Des de la Cambra tenim la voluntat d’acompanyar a totes les empreses de la nostra demarcació constituint una taula 
econòmica a nivell de territori i convertir, aquest retràs, en un oportunitat donant la suficient rellevància al seu impacte 
sobre la productivitat de les nostres empreses per afavorir l’ocupació, la desigualtat i la sostenibilitat mediambiental”. Ha 
comentat, Francesc Faiges. 
 

 
 
“En la primera convocatòria del Programa Kit Digital, el pròxim mes de Març 376 empreses que disposen entre 10 i 50 
treballadors, de les 11.021 existents a l’àrea cameral (Baix Ebre-Montsià-Rasquera-Ginestar) es podran beneficiar del  
Bo Digital a fons perdut, per concurrència no competitiva, de 12 mil Euros per bescanviar en diferents solucions digitals”. 
Ha explicat Francesc Minguell, durant la seva intervenció. 
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Dotat amb un pressupost de més de 3.000 milions d’euros finançats amb fons Next Generation EU, el programa Kit 
Digital s’articula a través de subvencions a fons perdut que permeten accedir a un gran catàleg de solucions adaptades a 
les necessitats tecnològiques dels beneficiaris, des de disseny de pàgines web i comerç electrònic, a plans de 
màrqueting digital i ciberseguretat, entre d’altres. 
 
Paral·lelament, el programa Kit Digital també dona a empreses TIC la possibilitat de ser agents digitalitzadors i aportar 
els seus serveis i solucions als beneficiaris de les ajudes del programa. 
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Oficina Acelera Pyme 
 
Es tracta d’un servei gratuït amb la col·laboració de Red.es que ofereix assessorament i atenció personalitzada i suport a 
les pimes i autònoms/es en el seu procés de digitalització, així com guia a empreses proveïdores de solucions 
tecnològiques per accedir al mercat i accions de sensibilització en l’àmbit de les noves tecnologies.  
 
L’Oficina Acelera Pyme de la Cambra de Tortosa, es vehicularà ara també l’acompanyament per accedir a les ajudes 
del Kit Digital. I s’encarregarà d’informar a les empreses que accedeixin a aquest servei sobre com poden ser 
beneficiàries del programa o convertir-se en agents digitalitzadors.  
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L’acte que ha estat seguit presencialment per una bona representació de l’empresariat de les Terres de l’Ebre, també 
s’ha pogut seguir en directe per streaming a través del canal de YouTube de la Cambra: https://youtu.be/OeJJqkN0jGU 
 
Per més informació sobre aquesta activitat podeu trucar al 977 441 537 preguntar per Eva Montagut.  
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