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Benvolguts/des companys/es, 
 
Hem tingut l’oportunitat de fer un Apunt Tècnic sobre les Ajudes Europees derivades del Next Generation 
EU el dilluns, 15 de març de 2021 de 16.00h a 17.00h via Zoom.us. 
 
L’objectiu d’aquest apunt serà donar a conèixer algunes de les Claus del funcionament del Pla de Recuperació 
i Resilència. Ens explicaran quins escenaris podem esperar de les convocatòries d’ajudes publiques i les Claus 
per a que les empreses puguin optimitzar les oportunitats de financiació  que s’obriran. 
Degut a la crisi generada per la COVID19, la Unió Europea i els Estat membres han tingut que adoptar unes 
mesures d’emergència per a protegir tant la salut dels seus ciutadans com l’economia. Per això, el 21 de juliol 
de 2020, el “Consell Europeu” va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal, el 
NextGenerationUE, amb un pressupost de 750.000milions d’euros. 
Espanya és el segon país receptor d’aquest fons, només per darrera d’Itàlia, i rebrà 82.360 milions d’euros a 
fons perdut i 67.300 en préstecs. Això suposa una oportunitat històrica per a les empreses a l’hora de trobar 
financiació pública per a projectes innovadors que estiguin alineats amb els objectius econòmics i socials que 
marca la Unió Europea com a prioritaris. 
Aquests objectius econòmics i socials del Mecanisme per a la Recuperació i Resilència son quatre: 

• Promoure la cohesió econòmica, social i territorial de la UE; 

• Enfortir la resilència i la capacitat que ajusti als membres Estats membres; 

• Mititzar les recuperacions socials i econòmiques de la crisi de la COVID19; 

• Recolzar les transaccions ecològiques i digitals. 
Dintre d’aquests eixos, el gran esforç pressupostari va dirigit a totes aquelles accions relacionades amb la 
digitalització i la transició ecològica. Cada un d’aquests eixos recollirà entre un 25% i un 30% del Mecanisme 
per a la Recuperació i Resilència. Aquest apunt anirà a càrrec l’Alejandro Sánchez, Bussines Office i Carlos 
Valbuena, Sènior Accout Manager, tots dos a FI Group. 
 
Aquest apunt és gratuït per associats però també està obert a col·laboradors. En tot cas, és imprescindible 
que tant associats com col·laboradors s’inscriguin, mitjançant l’enllaç a la nostre web que s’indica 
seguidament. 
 
 

 
 
 
Recordeu que per l’assistència dels associats a l’apunt tècnic és imprescindible identificar-se amb vídeo o 
àudio (15 minuts abans de l’inici de l’activitat). Es prega a tots els assistents tenir el vídeo encès. 
 
Les places són limitades i per rigorós ordre d’inscripció, essent la data límit d’inscripció l’12 de març de 
2021.  Us recordem que les cancel·lacions han de fer-se per escrit i sempre abans del 12/03/2021. 
 
Els preus d’aquest apunt són de: 

ASSOCIATS GRATUIT OBLIGATORI VIDEO  

COL·LABORADORS 50€ + IVA 21% 60,50€ 

 
En cas de que hi hagi documentació us serà posada a la vostra disposició juntament amb l’enllaç per la 
connexió. 

http://www.aedaf.cat/
https://www.aedaf.cat/activitats/2021/3/15
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Rebeu una forta abraçada, 
 
Francisco Pretus Labayen  
Grup Impost de Societats 

Delegació Catalana. AEDAF 
 

FUNCIONAMENT DE ZOOM.US, (primera vegada): 

• Per poder entra a la reunió heu d’haver rebut una invitació, via e-mail, Outlook o directament amb la ID de la reunió. 

• Important fer la connexió com a mínim 15 minuts abans de l’activitat. 

• Clicar en l’enllaç i s’obre una pàgina web la de zoom.us 

• S’han de validar les COOKIES i normalment es descarrega l’aplicació. 

• Has d’executar aquesta aplicació la primera vegada que accedeixes a una vídeo-reunió amb ZOOM, les següents vegades ja no farà falta instal·lar-la de nou. 

• Apareix el missatge de descarregar i instal·lar l’aplicació. 

• El sistema us demana autorització expressa per a fer la instal·lació. 

• Un cop finalitzada la instal·lació el programa et pregunta el nom (important posar el vostre NOM I COGNOMS perquè us puguem identificar ràpidament) 

• Després acceptar el Términos del Servicio y la Política de privacidad. 

• En aquest moment el programa et demana quin àudio vols fer servir per entrar a la vídeo-reunió, normalment l’opció a seleccionar àudio ambos, fes una prova abans d’accedir a la reunió. 

• Un cop acceptat, entres a l’aplicació del vídeo-reunió  a la sala d’espera on et diu que estàs a l’espera de que et donin accés. (Si has posat el teu nom complert, serà més fàcil identificar-te i donar-te accés) 

• Un cop es doni  l’accés, ja estàs dins de la reunió. 

• El teu perfil estarà en silenci. 

• A sota, al menú inferior hi ha les diferents funcions que te l’aplicació disponibles, àudio, vídeo, participants, Xat, ..... 

• Recordeu que per entrar a la reunió NO heu d’estar connectats al servidor del despatx, ja que no us funcionarà l’àudio. 

• Adjuntem arxiu amb les instruccions per entrar a zoom.us ENLLAÇ 

 

 

http://www.aedaf.cat/
https://www.aedaf.cat/arxiu/1791

