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Ajudes i subvencions per a empreses i pimes 

Benvolgut client / Benvolguda clienta,  

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d'ajudes, subvencions i 
finançament en l'àmbit estatal que poden resultar d'interès per a l'impuls de noves 
idees i la promoció de nous projectes empresarials. 
 
1. Subvencions públiques per a l’ordenació dels fluxos migratoris laborals 
de treballadors migrants per a campanyes agrícoles de temporada i la seva 
inserció laboral 
Butlletí Oficial de l'Estat 
Núm. de butlletí: 89 
Data de publicació: 12/04/2018 
Termini: sense determinar 
Organisme oficial: Ministeri de Treball i Seguretat Social 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf 
 
2. Ajuts per al programa d’impuls al sector del videojoc C-003/2018. 
Butlletí Oficial de l'Estat 
Núm. de butlletí: 99 
Data de publicació: 24/04/2018  
Termini: 25/05/2018  
Organisme oficial: Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-B-2018-23941.pdf 
 
3. Ajuts per a la concessió de subvencions per a la creació i funcionament 
de grups operatius supra-autonòmics en relació a l’Associació Europea per 
a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles (AEI-
Agri) en el marc del Programa Nacional de Desenvolupament Rural 2014-
2020, per a l’any 2018 
Butlletí Oficial de l'Estat 
Núm. de butlletí: 98 
Data de publicació: 23/04/2018  
Termini: 12/05/2018  
Organisme oficial: Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/23/pdfs/BOE-B-2018-23696.pdf 
 
4. Subvencions destinades a fomentar la cooperació regional en R+D 
(Programa FEDER INTERCONNECTA), en el marc del Pla Estatal de 
Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020 
Butlletí Oficial de l'Estat 
Núm. de butlletí: 95 
Data de publicació: 19/04/2018  
Termini: 5/06/2018  
Organisme oficial: Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-B-2018-22851.pdf 
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5. Subvencions per a l’execució de projectes d’obres i serveis d’interès 
general i social, generador d’ocupació estable i garantia de rendes del 
programa de foment d’ocupació agrària per a l’exercici 2018. 
Butlletí Oficial de l'Estat 
Núm. de butlletí: 103 
Data de publicació: 28/04/2018 
Termini: 28/05/2018 
Organisme oficial: Ministeri de Treball i Seguretat Social 
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/28/pdfs/BOE-B-2018-24653.pdf 
 
Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial. 
 
Atentament, 
 
MET ASSOCIATS 
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