Webinar
Informació sobre Fons Europeus per a empreses
sanitàries
Els fons europeus dels quals s'està parlant tant en els darrers mesos sembla que
seran una realitat per a les nostres empreses. Concretament, els Projectes
Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) estan
destinats a l'execució de projectes d'inversió i estan dotats amb fons que provenen
d'Europa.
La consultora AVS Consulting està treballant en la creació de consorcis per a grans
projectes sectorials i, en aquest cas concret, hi ha un gran projecte en el sector Salut
on la majoria de les nostres empreses poden encaixar. Per poder optar a part
d’aquests fons cal estar inscrits en el Registre Estatal de PERTES (mecanisme que
ha dissenyat el govern per poder accedir-hi de manera prioritària als fons europeus).
Segons el procediment, després d'aquesta inscripció en el Registre Estatal de
PERTES que gestionarà la Direcció d'Innovació del Ministeri d'Hisenda (amb data
límit març), i la seva posterior aprovació, tal com estableix el Reial Decret publicat al
31 de desembre de 2020, l'empresa podrà tenir prioritat a l'accés de subvencions i
convocatòries exclusives.
Aquests primers fons, a més, arribaran principalment en forma de subvenció a fons
perdut, amb intensitats que podrien superar un 40% d'ajut, amb un avançament
de fins al 50% de l'ajuda abans d'abordar el projecte, i amb alguns avantatges més
que afavoriran la recuperació de la nostra economia i de les empreses del país.
És per aquest motiu que en el cas que no hàgiu fet aquesta gestió i us interessi
formar part d'un PERTE, per tenir opció prioritària en els fons que venen d'Europa
entre el 2021 i 2023, us recomanem que assistiu al webinar on us explicarem amb
més profunditat aquest tema.

PROGRAMA
10.00 - 10.05h

Benvinguda
Josep Ignasi Hornos, president de l’ACES

10.05 - 10.45h

Els fons europeus i els PERTES al sector sanitari
Mònica Aguilar, sòcia directora d’AVS Consulting

10.45 - 11.00h

Torn de preguntes

11.00h

Cloenda

INSCRIPCIONS
Podeu fer la inscripció a través del web fins el dimecres 24 febrer.
Rebreu l’enllaç per a la sessió dimecres 24 de febrer.
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