ICO- PLAN AVANZA
OBJECTIUS

Impulsar l’ incorporació de les tecnologies d’informació i de les
telecomunicacions a la societat, i en concret, a les petites i mitjanes
empreses, així com facilitar l’accés a d’aquestes tecnologies als
ciutadans en general i als joves universitaris
Préstec TIC: Petites i mitjanes empreses que no disposin a connexió a
Internet amb banda ampla i realitzin inversions en l’equipament per a
aquesta connexió, així com aquelles que ja disposin d’aquesta connexió i
realitzin inversions en software i hardware encaminades a millorar els
seus processos empresarials o a implantar el negoci i la factura
electrònica.

BENEFICIARIS

Préstec Joves Universitaris: residents en territoris espanyols amb
edats compreses entre 18 i 35 anys, i els estudiants matriculats en
centres espanyols d’estudis universitaris que disposin de connexió a
Internet a banda ampla o que contractin una alta nova en aquest servei.
Préstec Ciutadania Digital: Els residents en territori espanyol que
disposin de connexió a Internet en banda ampla o que contractin una alta
nova en aquest servei
Préstec TIC: Equips informàtics (hardware i software), aplicacions i
serveis per a:

INVERSIONS A
FINANÇAR

-

Accés a Internet en banda ampla: Alta al servei i productes d’accés

-

Presència en Internet, inclosa l’elaboració de la pàgina web i portals
d’empresa.

-

Incorporació de les TIC als processos empresarials, mitjançant eines
de gestió avançada: CRM (Sistemes Gestió Client), ERP (Sistemes
Gestió Empresarial), Sistemes Cadena de Subministres, Sistemes de
Gestió Documental.

-

Comerç electrònic i facturació electrònica, mitjançant aplicacions i
serveis que faciliti les transaccions electròniques amb d’altres
agents, incloses les Administracions Públiques. Préstec
Joves Universitaris i Préstec Ciutadania Digital: Adquisició
d’ordinador amb capacitat de connexió a Internet. Opcional: software
de ofimàtica i d’altre software, antivirus, dispositiu lector de targeta
electrònica, perifèrics, i alta en servei de connexió a Internet en
banda ampla d’equipament informàtic i connexió a Internet de banda
ampla.

Són susceptibles de finançament les inversions realitzades des de l’
01/01/2006.
Préstec TIC:

-

QUANTIA

-

Es finançarà fins al 100% d’inversió, exclòs l’IVA, amb un màxim de
50.000 € per beneficiari final.
El finançament es materialitzarà mitjançant préstec o leasing.

Préstec Joves i Universitaris, i Préstec Ciutadania Digital:

-

Fins al 100% d’inversió, inclòs IVA, amb un màxim de 3.000 € per
beneficiari final.
El finançament es realitzà mitjançant préstecs
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Tipus d’interès:
- Fix: 0 %

Amortització:
- Préstec TIC i Ciutadania Digital:36 mesos, amb possibilitat de 3

mesos de carència inclòs, liquidacions lineals i mensuals.
- Préstec Joves i Universitaris:60 mesos sense carència de principal i

CONDICIONS

liquidacions lineals i mensuals.
Comissions:
- D’estudi, obertura i disponibilitat: no n’hi ha
- Cancel·lació anticipada: El beneficiari final té la facultat de procedir a

l’amortització de la totalitat o part de la quantitat pendent, sense que
se li apliqui cap penalització.
Garanties:
-

ORGANISME

Les entitats de crèdit poden sol·licitar les garanties que creguin
oportunes excepte les hipotecaries o dineràries.

Directament a les oficines dels principals Bancs, Caixes d’Estalvi i Caixes
Rurals. ICO - Instituto de Crédito Oficial Tel. 91 592 15 55
www.ico.es

PERÍODE

Fins el 31 d’agost del 2007 o fins a l’acabament del fons
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