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El Departament de Treball ha signat un conveni de collaboració amb la Fundació
Acció Solidària Contra l’Atur que té per objecte afavorir la creació d’empreses
promogudes per a les persones emprenedores, que a causa de l’atur es troben en
situacions límit de precarietat.

Requisits
Que es trobin en situació d’atur.
Que no tinguin possibilitat d’accedir als avals necessaris per demanar un préstec.
Que tinguin elaborat un pla d’empresa amb el corresponent certificat favorable de
viabilitat emès per un/a assessor/a d’una entitat collaboradora d’INICIA: per la
creació d’empreses. El pla d’empresa haurà d’incloure com a mínim la informació
següent:
-

Projecte d’inversió en capital fix i circulant

-

Certificat de l’entitat assessora

-

Generació de recursos

Tipus d’ajuts

Préstec o ajut amb compromís de devolució
- No s’aplica cap tipus d’interès. Aquest 0% d’interès resta condicionat
al compliment per part dels interessats dels acords de devolució
pactats.
- El termini de devolució, així com l’amortització s’aplicarà d’acord amb
els criteris que estableixin de comú acord Acció Solidària Contra
l’Atur i la persona emprenedora en funció del pla de viabilitat.
- No s’aplica cap comissió.
- L’import de l’ajut per cada projecte serà el mínim que precisi.
També es demana que la persona sollicitant aporti una part de la
inversió total.

Ajuts per a l’adquisició d’eines de treball.

- En funció de les especificitats de cada projecte aquest ajut permet
cobrir les despeses de maquinària, llicències, mitjans o eines
imprescindibles per a iniciar l’activitat empresarial o laboral, així
com despeses de formació.

Per a més informació us podeu informar a:

Acció Solidària Contra l’Atur.
Riera de St. Miquel, 1 bis 3er 2ª de Barcelona.
Telf. 93 217 02 88/93 217 99 97

