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QUÈ ÉS?

Convocatòria d' ajuts per a la realització de 

consultories adreçades al teixit empresarial i a les 

entitats del sector cultural i creatiu català
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OBJECTIU

Contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses i entitats culturals 
catalanes.

Promoure les condicions favorables necessàries per a la innovació en la 
seva gestió .

Generar nous recursos i optimitzar els ja existents

Proveir les empreses culturals i creatives de la informació i eines per a la 
internacionalització .

Promoure la transferència tecnològica aplicada a les empreses i entitats 
culturals i creatives a través de processos de digitalització .

Recolzar nous plans estratègics i/o redefinició de models de negoci
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Evolució
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Poden presentar sol·licituds les empreses domiciliades a Catalunya que 

pertanyin a l’àmbit de les arts escèniques, de les arts visuals, del 

món editorial, del videojoc, del multimèdia, del di scogràfic i musical, 

de l’audiovisual i de l’arquitectura , i Ies entitats privades sense ànim 

de lucre , l’activitat de les quals estigui relacionada amb les empreses 

culturals i creatives, i que tinguin com a objectiu la millora, defensa, 

potenciació, i la professionalització d’un sector cultural

A QUI VAN DIRIGIT?
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MODALITATS

1- CONSULTORIA CULTURA DIAGNOSI

2- CONSULTORIA CULTURA PREFERENT (3 subcategories):

• internacionalització
• digitalització
• plans estratègics i/o redefinició de models de negoci

3- CONSULTORIA CULTURA ESPECÍFICA
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CONSULTORIA CULTURA DIAGNOSI

Es tracta d’una aproximació a la situació de les diferents àrees de gestió de 
l’empresa o entitat amb l’objectiu de detectar els factors estratègics clau per al 
seu desenvolupament  i millora de la competitivitat, i en base a això, establir 
les propostes de millora .

L’import de la consultoria ha d’estar comprès entre els 1.000€ i els 1.500€
La subvenció és d’un màxim del 80%

(concurrència no competitiva)



8

CONSULTORIA CULTURA PREFERENT

La consultoria cultura preferent té per objecte la internacionalització, la 
digitalització , tant de les estructures com dels productes o serveis que 
ofereixen. I enguany s’afegeix una nova subcategoria: nous plans estratègics
i/o redefinició de models de negoci

L’import de la consultoria ha d’estar comprès entre els 2.500€ i els 3.500€
La subvenció és d’un màxim del 70%

(concurrència competitiva)
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CONSULTORIA CULTURA ESPECÍFICA

La consultoria cultura específica té per objecte entrar en detall en 
pautes d’actuació que contribueixin a millorar l’organització ,
la gestió , el desenvolupament , la innovació i la competitivitat de les 
empreses i entitats culturals

L'import de la subvenció pot respondre fins a un 30%, un 40%, un 50%
o un 60% del cost total de la consultoria en funció d’una forquilla de 
puntuació, amb una quantia màxima de 3.500€

(concurrència competitiva)
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DOTACIÓ ECONÒMICA CONSULTORIA CULTURA

70.000€
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Termini de presentació de 
sol·licituds: 

28 de gener a 7 de març 2016
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Per a més informació o dubtes 
podeu contactar amb el Servei 

de Desenvolupament 
Empresarial (SDE)

Tel.935.565.199
sde.icec@gencat.cat

www.sde.cultura.gencat.cat


