AJUDES I SUBVENCIONS

PETITES I MITJANES EMPRESES
Ajudes estatals  https://www.iempren.es/subvenciones/
-

Bonificacions de la Seguretat Social
Capitalització de la prestació de l’atur o pagament únic
Comptabilitza la prestació amb el treball per compte pròpia
Ajuts dirigides a impulsar l’aplicació de la ciberseguretat en les petites i mitjantes
empreses

Ajudes autonòmiques
-

La línea de financiación industrial IDI-ISBA
Subvenciones para el fomento de instalaciones de energia solar fotovoltaica y
microeólica

Ajudes locals
-

Ajuts als projectes empresarials singulars liderats per dones de Mallorca

AJUDES I SUBVENCIONS COVID-19
Ajudes estatals
•

-

-

-

•
-

Prestacions extraordinàries  http://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/TrabajadoresMar/2277/20e66d6a9c04-42ee-a87d-850755f9cab2/2110cese5#2110Cese5
Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos por
suspender todas sus actividades como consecuencia de resolución de autoridad
competente como medida de contención del virus COVID-19(Art.13.1,Real Decreto-Ley
30/2020)
Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores autónomos que no
pueden causar derecho a la prestación ordinaria prevista en la disposición adicional
cuarta del Real Decreto Ley 30/2020 o a la prestación de cese de actividad
Prestación extraordinaria de cese de actividad para trabajadores de temporada (RDLey 30/2020 de 29 de septiembre. Art. 14)
Prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos compatible con el
trabajo por cuenta propia (Disposición Adicional cuarta RD- Ley 30/2020 de 29 de
septiembre)
Ajudes per a sostenir l’activitat económica  https://www.iempren.es/es/ajudesper-a-sostenir-lactivitat-economica/
Flexibilitat en els contractes dels subministraments aigua i electricitat
Suspensió de factures d’electricitat, gas natural i productes derivats del petroli
Ajornaments de la hipoteca dels locals i centres de treball
Ingrés mínim vital

•

Ajudes autonòmiques  https://www.iempren.es/ajudes-covid-19/
https://www.idi.es/index.php/ayud_subv/

-

Modificació de concessió d’ajuts per a la promoció de l’ocupació autònoma afectats
per la crisi Covid-19
Ajuts per sistemes de ventilació i purificació d’aire a bars i restaurants
Nova Renda Social
Noves ajudes per al teixit comercial de proximitat

•

Ajudes locals  https://www.iempren.es/ajudes-covid-19/

Consell Insular de Mallorca
https://fundaciomallorcaturisme.net/
https://ajutsmallorca.com/
https://www.cambramallorca.com/ayudas
-

-

Ajudes per cobrir les despeses en material sanitari i higiènic, i per adaptar els negocis
als canvis provocats per la Covid-19
Ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la Restauració
II convocatòria d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector de la
Restauració de Mallorca
III Convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de la restauració
de Mallorca
Convocatòria extraordinària d’ajuts per a pal·liar els efectes de la Covid-19 al sector
dels gimnasos i escoles de dansa de Mallorca.
Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector de
distribució majorista de mercaderies i a les sales de ball i discoteques de Mallorca
Convocatòria extraordinària d’ajuts per pal·liar els efectes de la covid-19 al sector dels
firaires, organitzadors d’esdeveniments (noces, MICE, esports), balnearis i banys de
Mallorca
Convocatòria de subvencions per el foment de la compra al petit comerç de Mallorca,
any 2021

