GUIA DE FONS EUROPEUS

Finançament de la Unió Europea d'interès per als agents del territori de
Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
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Introducció

Les ciutats han esdevingut peces clau en la
resposta als grans reptes mediambientals, socials i
econòmics que enfronta la humanitat i el planeta.
El canvi climàtic, la crisi migratòria, les desigualtats
socials, o la transició digital ens afecten a totes i
tots.
En el context europeu, les ciutats són considerades
agents imprescindibles per implementar les
polítiques europees al territori. Això ha obert una
oportunitat per als governs locals d’accés al
finançament europeu per al desenvolupament de
projectes locals que estiguin alineats amb les
prioritats de la Unió Europea.

Marc Aguilà Esteve
Regidor de projectes Europeus
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

En la línia del que recull el primer Pla de Projecció
Internacional de Sant Boi de Llobregat, aprovat
enguany i pel qual es regirà l’acció internacional de
la ciutat durant el període 2021-2027, volem fer
extensiva aquesta oportunitat al teixit econòmic,
social, esportiu i cultural de la ciutat.

La guia que estàs a punt de començar a navegar és
fruit d’aquesta voluntat de fomentar la promoció
internacional dels agents del territori. L’objectiu és
que una part significativa del teixit econòmic i
social de la ciutat conegui els programes de
finançament europeu i tingui a l’abast tota la
informació necessària per accedir-hi.

Us convidem a generar xarxa amb agents
internacionals
que
possibilitin
el
desenvolupament d’iniciatives sostenibles amb
impacte a la ciutat, així com l’acció exterior del
municipi. Perquè la participació en projectes
europeus, a més de suposar accés a recursos
financers, també comporta altres avantatges que
aporten valor afegit a les empreses i
organitzacions:
• La col·laboració i l’intercanvi de coneixement
amb altres entitats de tota mena facilita
l’aprenentatge mutu i la creació d’aliances
arreu d’Europa.

• És una excel·lent oportunitat per projectar
internacionalment l’expertesa de l’entitat, i per
testejar idees innovadores.
Volem que Sant Boi esdevingui un referent
metropolità posicionant els seus valors i actius al
mapa internacional, i per fer-ho, la teva
implicació és imprescindible!
Esperem que aquesta guia sigui una eina útil per
iniciar-te en l’estimulant món dels projectes
europeus.
Marc Aguilà Esteve

Com funciona
aquesta guia?
Aquesta guia és una
eina que pretén
donar suport als
agents del territori de
Sant Boi de Llobregat
en l’elaboració d’una
estratègia de
participació en
projectes i d’obtenció
de finançament de la
Unió Europea.

Consisteix en tres apartats, un mapa de programes i uns
recursos.
Llegenda de les entitats elegibles
Entitats de la societat civil
Administracions públiques
Empreses
Atres entitats

Per facilitar-ne l’ús, la guia s’ha pensat com una eina
interactiva i navegable gràcies a enllaços interns cap a
una pàgina o per tornar cap enrere.
També conté alguns enllaços externs indicats:
- en blau i subratllats
- amb aquest símbol
..perquè qui vulgui tingui la possibilitat d’aprofundir els
seus coneixements, amb el cicle de formacions
organitzat per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat al
2021, entre altres recursos.

Què són els Fons
europeus?

ÍNDEX

QUÈ SÓN ELS FONS UE?

Què són els Fons europeus?

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
TIPUS DE PROGRAMES

S’acostuma a designar amb “Fons europeus” un ventall d’oportunitats de
finançament provenint de la Unió Europea.
Aquests “fons” són una manera per a la Unió Europea d’assolir les seves
prioritats polítiques, que s'instrumentalitzen a través de la implementació
d'una multitud de projectes i accions que es reparteixen el seu pressupost
plurianual. Atesa la immensitat d’aquest pressupost, es divideixen en diversos
programes que s’encarreguen de gestionar-los.
Per ampliar el vostre coneixement, us recomanem la sessió d’introducció del
cicle de formacions per accedir a fons europeus organitzat per l’Ajuntament al
2021.
ÍNDEX
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QUÈ SÓN ELS FONS UE?

Les diferents formes dels Fons europeus
TIPUS DE FINANÇAMENT

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
TIPUS DE PROGRAMES

Els Fons europeus assumeixen 3 formes principals:
Instruments financers

La Unió Europea ofereix
garanties financeres,
préstecs i altres ajudes
bancàries a les empreses a
través de 3 principals
programes europeus:

EIT

EIC

Invest
EU

Subcontractació
Una manera d’obtenir Fons
de la Unió Europea és a
través de subcontractacions
o procurement. Les entitats
subcontractades són
seleccionades a través de
licitacions anomenades calls
for tenders, que es
publiquen al Portal TED.

Subvencions
La forma principal que té
la UE de distribuir fons
és a través de donacions
a fons perdut mitjançant
convocatòries de
projectes o calls for
proposals gestionades
pels diversos programes
europeus.

ÍNDEX
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QUÈ SÓN ELS FONS UE?

Prioritats europees per al 2020-2024
PRIORITATS DE LA UE

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
TIPUS DE PROGRAMES

Les 6 prioritats de la Comissió van der Leyen són:

1

El Pacte Verd Europeu
Ser el primer continent climàticament
neutre gràcies a una economia moderna i
energèticament eficient.

4

Una UE més forta en el món
Reforçar la veu de la UE al món,
defensant el multilateralisme i un ordre
mundial basat en les normes.

2

Una Europa digital

5

Promoure el mode de vida europeu
Protegir l’estat de Dret per defensar
la justícia i els valors fonamentals de
la UE.

6

Un nou impuls per a la democràcia
Donar més veu a la ciutadania i protegir la
nostra democràcia de les interferències
externes com la desinformació o els
missatges d’odi en línia.

3

Capacitar les persones i les
empreses amb una nova generació
de tecnologies.
Una economia al servei de les persones
Crear un entorn més atractiu per a les
inversions i un creixement que creï llocs
de treball de qualitat, especialment per
als i les joves i les petits empreses.

ÍNDEX
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QUÈ SÓN ELS FONS UE?

El pressupost de la Unió Europea
PRESSUPOST 2021-2027

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
Marc financer plurianual

Fons NGEU

El pressupost de la Unió Europea acostuma a plantejar-se sobre
un període de 7 anys.

TIPUS DE PROGRAMES

Degut a la pandèmia de COVID19, la UE va decidir afegir
una part pressupostària suplementària: els fons Next Generation.
ÍNDEX

8

QUÈ SÓN ELS FONS UE?

El marc financer plurianual 2021-2027
PRESSUPOST 2021-2027

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
Marc financer plurianual

Fons NGEU
TIPUS DE PROGRAMES

El Marc Financer Pluriennal és el
pressupost corrent de la Unió Europea
per un període de 7 anys (1 210 900
MEUR). Finança el funcionament dels
òrgans europeus i accions per a aconseguir
els seus objectius a través 7 epígrafs.
I.MERCAT ÚNIC, INNOVACIÓ I
DIGITAL
II.COHESIÓ, RESILIÈNCIA
& VALORS

IV.MIGRACIÓ I GESTIÓ DE
FRONTERES

VI.VEÏNATGE I EL MÓN

III.RECURSOS NATURALS I
MEDI AMBIENT

V.SEGURETAT I DEFENSA

VII.ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA EUROPEA
ÍNDEX

9

QUÈ SÓN ELS FONS UE?

Els Fons Next Generation 2021-2023
PRESSUPOST 2021-2027

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
Marc financer plurianual

Fons NGEU

Per poder contrarestar les possibles
conseqüències econòmiques de la
COVID19, la Unió Europea ha augmentat
el seu pressupost corrent un 70% per
finançar un pla de recuperació: aquests
fons suplementaris es diuen “Next
Generation”.

TIPUS DE PROGRAMES

El 90% d’aquests fons són gestionats pels Estats membres, que els distribueixen a
través de subvencions directes i convocatòries nacionals. A Espanya, se n’encarreguen
els ministeris i els governs de les comunitats autònomes.
ÍNDEX
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QUÈ SÓN ELS FONS UE?

Tipus de programes de finançament
PROGRAMES

TIPUS DE FINANÇAMENT
PRIORITATS DE LA UE
PRESSUPOST 2021-2027
TIPUS DE PROGRAMES

Els programes europeus distribueixen i gestionen els fons europeus. N’hi ha
de 2 tipus: els centralitzats i els descentralitzats.
Gestió centralitzada
Una part dels fons són gestionats
directament des de Brussel·les
mitjançant programes implementats
per la Comissió Europea a través de
les seves 33 Direccions Generals i
Agències executives. És el cas dels
programes europeus més famosos
com Erasmus +, Horizon Europe o
Life, que són els més interessants
pels agents del territori de Sant Boi.

Gestió descentralitzada
L’altre part són gestionats per unes
Autoritats de Gestió (sovint autoritats
públiques regionals o nacionals dels
Estats membres) amb el suport de
Secretariats Conjunts que s’encarreguen
de la seva implementació diària. Es
distribueixen a través de programes
territorials, com els programes de
cooperació Interreg.
ÍNDEX
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Com puc accedir als Fons
europeus?
Elaborar una estratègia de participació en projectes europeus

ÍNDEX

Elaborar una estratègia de
participació en Programes
Europeus requereix seguir
diferents passes.

FASE
D’ELABORACIÓ

OPCIÓ D

OPCIÓ C

SUBCONTRACTAT

ASSOCIAT

IDEA DE
PROJECTE

PAS A1

OPCIÓ A

OPCIÓ B

PAS B1

CONTRIBUCIÓ A
LA PROPOSTA
TRÀMITS
ADMINISTRATIUS

SOCI

COORDINADOR

D’UN PROJECTE

D’UN PROJECTE

CONSTRUIR EL
PARTENARIAT
EUROPEU

FER-SE LES
PREGUNTES
ADEQUADES I
PREPARAR-SE PER
A PARTICIPAR EN
PROJECTES UE

FASE DE
PREPARACIÓ

PAS 1
ANÀLISI DELS
PROGRAMES MÉS
RELLEVANTS (I
CONVOCATÒRIES
ASSOCIADES)

PAS 2
ASSISTIR ALS
INFODAYS

ANÀLISI DELS
TERMES DE LA
CONVOCATÒRIA

PARTICIPAR

PAS 3
DECISIÓ

PUBLICACIONS DE
LES CONVOCATÒRIES

FASE DE RECERCA

NO
PARTICIPAR

SUPORT ADMINISTRATIU

PIC
PAS B2
REDACTAR LA
PROPOSTA
COORDINAR ELS
INPUTS DELS SOCIS

PAS B3
LLIURAR LA PROPOSTA
FINAL

Per ampliar el vostre coneixement, us recomanem els tallers pràctics del cicle de formacions per accedir a fons
europeus organitzat per l’Ajuntament al 2021.
ÍNDEX

ESTRATÈGIA

Fer-se les preguntes adequades

FASE DE PREPARACIÓ
Fer-se les preguntes
adequades
El anàlisi SWOT

FASE DE PREPARACIÓ

Abans de començar a mirar programes i convocatòries, és millor fer-nos almenys
aquestes 3 preguntes:

Recursos humans i
financers
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

1

Els meus objectius: què vull assolir amb
un projecte europeu?

2

El meu valor afegit: què puc aportar a
un projecte europeu?

3

Les meves capacitats: tinc els recursos
necessaris per a implementar un
projecte europeu?

FASE D’ELABORACIÓ

Una bona manera de respondre-hi és fer
un anàlisi SWOT (o FODA) centrat en la
participació de la nostra organització en
projectes europeus.
Sempre cal que tinguem en ment els
nostres recursos humans i financers,
decisius a l’hora de decidir si participar
en un projecte o no.

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

El anàlisi SWOT

FASE DE PREPARACIÓ
Fer-se les preguntes
adequades
El anàlisi SWOT

FASE DE PREPARACIÓ

Fer un anàlisi SWOT consisteix en esbrinar quines serien les nostres fortaleses, debilitats,
oportunitats i amenaces:

INTERN

BENEFICIÓS

FORTALESES

DEBILITATS

(strengths)

(weaknesses)

Quins recursos podem explotar?

FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

PERJUDICIAL

Què és allò que fem molt bé?

Recursos humans i
financers

FASE D’ELABORACIÓ

Què podem millorar?
Quins recursos ens manquen?

EXTERN

ANÀLISI SWOT
Quines oportunitats s’obren davant nostre?

Quins factors externs ens poden fer mal?

Quines tendències podríem aprofitar?

OPORTUNITATS

AMENACES

(opportunities)

(threats)
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Els recursos humans i financers

FASE DE PREPARACIÓ
Fer-se les preguntes
adequades
El anàlisi SWOT

FASE DE PREPARACIÓ

Heus aquí uns quants elements a tenir en compte.

Recursos humans i
financers
FASE DE RECERCA

RECURSOS HUMANS

RECURSOS FINANCERS

IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

Tenim uns recursos humans suficients i
adequats com per formular i redactar la
proposta, i gestionar el projecte si surt
seleccionat?

Comptem amb el recolzament de tots els
altres departaments (finances,
comptabilitat, RRHH etc.) per a la gestió
administrativa i financera?
Almenys una persona de l’equip té
competència en anglès per tal de
comunicar-se amb als socis europeus?

Tenim uns recursos financers suficients com
per:
- subcontractar expertesa externa per
redactar la proposta si no tenim els
recursos humans necessaris?
- viatjar a l’estranger per participar en
Infodays o altres esdeveniments d’interès?

- co-finançar el projecte?
- superar possibles tensions de tresoreria
durant la implementació?
ÍNDEX

16

ESTRATÈGIA

Anàlisi dels programes més rellevants
FASE DE RECERCA

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA

Anàlisi dels programes
més rellevants
Assistir als Infodays

Un cop haguem decidit que volem accedir a Fons Europeus, comença la fase de recerca per
trobar el finançament més adequat per a la nostra idea de projecte.

Com i on buscar els Programes Europeus?
Mapa de Programes Europeus, com el que teniu en aquesta mateixa guia

Vigilar la publicación de
les convocatòries
Analitzar els termes de
la convocatòria
IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

Llocs web especialitzats, com el de la Generalitat o el de la Diputació de Barcelona
Sistema propi d’informació i alertes
Podeu crear el vostre propi
sistema d’alertes i obtenir la
informació que necessiteu
utilitzant les eines següents:

Xarxes socials dels programes Twitter i Linkedin
Llocs web dels programes i de la Comissió Europea

Portal Funding & Tender on es publiquen totes
les convocatòries
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Assistir als infodays
FASE DE RECERCA

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA

Anàlisi dels programes
més rellevants
Assistir als Infodays

Molts Programes Europeus, en llançar una convocatòria, organitzen una
jornada informativa o “Infoday” on es presenten:

Vigilar la publicación de
les convocatòries
Analitzar els termes de
la convocatòria

▪ els objectius del Programa
▪ les especificitats i característiques de la convocatòria

IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

▪ consells i suggeriments per presentar la millor candidatura possible
Sovint els Infodays proposen activitats de networking entre els assistents, per
tal que es coneguin i explorin possibilitats de cooperació i de creació de nous
projectes.

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Vigilar la publicació de les convocatòries
FASE DE RECERCA

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA

Anàlisi dels programes
més rellevants
Assistir als Infodays

Els Programes Europeus publiquen les convocatòries als seus llocs web, però
habitualment intenten maximitzar-ne la difusió a través de les xarxes socials
(especialment Twitter).

Vigilar la publicación de
les convocatòries
Analitzar els termes de
la convocatòria

Programes centralitzats i programes descentralitzats
Tots els programes de gestió directa des de la Comissió Europea publiquen les seves
convocatòries a través del Portal Funding andTender Opportunities, mentre que els
programes descentralitzats com els Interregs les publiquen en la seva web.

IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

Els Plans d’Acció dels programes
La majoria dels programes publiquen anualment o biennalment el seu Pla d’Acció o
Pla de Treball (Action Plan o Work Programme en anglés) , que defineixen les
prioritats temàtiques, així com les dates de les convocatòries previstes, l’elegibilitat
dels participants i les activitats que es finançaran. Es pot descarregar al seu lloc web i
al recull que publica anualment el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat.
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Analitzar els termes de la convocatòria
FASE DE RECERCA

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA

Anàlisi dels programes
més rellevants
Assistir als Infodays

Per saber si participar o no en una convocatòria, hem de mirar:
1

Les prioritats / temàtiques i els objectius per assolir
Comprovar que la proposta encaixi perfectament amb els objectius i prioritats
establerts en la convocatòria. Si s’ha de forçar l'alineament, millor desistir.

2

Els requeriments pels participants i el consorci
Verificar que tots els requisits d’elegibilitat es compleixen (nombre mínim de socis,
formes jurídiques admeses, nombre mínim de països europeus a incloure, etc.).

3

Les activitats
Comprovar que el tipus d’activitats finançables són pertinents per a l’entitat i per al
projecte.
El pressupost
Assegurar-se que el pressupost estimat per a cada projecte encaixa amb les
ambicions i amb la mida del projecte.

4

5

Vigilar la publicación de
les convocatòries
Analitzar els termes de
la convocatòria
IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

El termini
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Quina idea seleccionar?
IDEA DE PROJECTE

A partir de les nostres respostes a l’anàlisi DAFO - SWOT, identifiquem unes possibles idees
que podrem desenvolupar i convertir en unes propostes de projecte europeu.

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

Quina idea seleccionar?
La Concept Note

FASE D’ELABORACIÓ

Una idea que podem transformar en projecte és una idea que:
- aporti una resposta a un problema prèviament identificat per l’entitat (amenaça o debilitat)
i que respongui a un interès real;
- representi una oportunitat per explorar un camp no treballat de cara al desenvolupament
futur de les nostres activitats, d’acord amb l’estratègia global de l’entitat.
Qualsevol sigui el cas, hem de conciliar els objectius del projecte amb els de la nostra
organització i d’implicar la direcció per comptar amb el seu suport i evitar possibles dificultats
futures que podrien generar problemes a l’hora d’executar el projecte.

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Elaborar una Concept Note

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
MODEL DE CONCEPT NOTE

IDEA DE PROJECTE

IDEA DE PROJECTE

Quina idea seleccionar?
La Concept Note

Una Concept Note és un document en anglès d’1-2 pàgines amb una visió general del projecte.

FASE D’ELABORACIÓ

Conté:
• Programa i Prioritat a la qual volem aplicar

• Títol del projecte i el seu acrònim (atractiu)

+ TERMINI DE LA
CONVOCATÒRIA

• Objectius
• Principals activitats i resultats a assolir

• Duració (en mesos)
• Pressupost i percentatge de co-finançament
• Perfil dels socis que cerquem
PER A LA CERCA DE SOCIS
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Els diferents rols al consorci
FASE D’ELABORACIÓ

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ

Cada projecte europeu és implementat per un consorci o partenariat, una associació formal
d’entitats que poden ser tant públiques com privades i sovint transnacional. Prendre la decisió
de participar en un projecte europeu sempre s'acompanya d’una reflexió sobre quin rol caldrà
assumir: el de Coordinador, el de Soci, el d’Associat o fins i tot el de Subcontractat.

Els diferents rols al
consorci
Els associats

Els socis
El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci

PARTENARIAT o CONSORCI

Coordinador: trobar i
seleccionar els socis

Els Associats
Els Socis
El Coordinador
o Cap de fila

Els Subcontractats
Els Subcontractats no formen part
del consorci. Són uns proveïdors de
servei seleccionats a través de
processos competitius (licitacions)
que com a tals contribueixen al
projecte implementant una tasca
concreta i limitada.

Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

El rol dels associats
FASE D’ELABORACIÓ

FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ
Els diferents rols al
consorci

PARTENARIAT o CONSORCI

Els Associats

FASE DE PREPARACIÓ

El rol d’Associat està contemplat en alguns Programes Europeus.
Són unes entitats associades a un Soci. Contribueixen a implementar
una part petita del projecte però no participen en la formulació,
només signen una carta de suport.
Aquest rol ha anat desapareixent els darrers anys.

Els associats

Els socis
El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta

ROL

RECURSOS

L’Associat té un rol molt limitat en el projecte i generalment
participa d’alguna activitat molt concreta, com seminaris o
conferències, per tal d’aportar la seva experiència o visió en algun
àmbit de treball.

Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

No és beneficiari de fons del projecte i generalment només se li
reemborsen les despeses de viatge i allotjament vinculades a
alguna activitat.
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

El rol dels Socis
FASE D’ELABORACIÓ

FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE
FASE D’ELABORACIÓ
Els diferents rols al
consorci

PARTENARIAT o CONSORCI
Els Socis

FASE DE PREPARACIÓ

Els Socis són les entitats beneficiàries de la subvenció.

Els associats

En el cas de consorcis amplis, alguns socis poden ser Work Package
Leader, és a dir responsable de coordinar l’acció d’altres socis per a la
implementació d’un work package (grup d’activitats).

Els socis
El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta

ROL

RECURSOS

Els socis són un element clau de qualsevol projecte: que
contribueixen a l’elaboració de la proposta i a la implementació de
les activitats. És essencial involucrar-los el més aviat possible en la
fase d’elaboració.

Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

Ser Soci tot i no necessitar tenir cap experiència prèvia en projectes
europeus, requereix assegurar-se de tenir els recursos humans
(competències incloses), tècnics i materials necessaris – i en el cas
contrari, els recursos financers per poder adquirir-los.
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

El rol del Coordinador

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

Els diferents rols al
consorci

PARTENARIAT o CONSORCI
El Coordinador
o Cap de fila

ROL

RECURSOS

FASE D’ELABORACIÓ

El Coordinador, també anomenat Cap de fila, Soci líder, Promotor, és
el responsable del projecte i el representant del consorci davant la
UE. Sol ser qui té la idea del projecte.

Els associats

Les entitats sense experiència prèvia no acostumen a ser
Coordinador, però es pot donar el cas que una entitat decideixi
liderar tot i no tenir-la (perquè la idea del projecte és seva, per
exemple), però sempre que el projecte sigui de gestió simple.

Soci: trobar el seu
consorci

El Coordinador ha de liderar el disseny de la proposta i les
contribucions aportades per la resta dels socis, i un cop
seleccionada, coordinar la implementació del projecte.

Fer els tràmits
administratius

Els socis
El coordinador

Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta

Lliurar la proposta

És recomanable que el Coordinador tingui una bona experiència
prèvia en projectes europeus i un important múscul financer (bona
tresoreria).
ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Soci: trobar el seu consorci

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

FASE D’ELABORACIÓ

Ser soci d’un projecte requereix desenvolupar la seva pròpia narrativa i disseminar-la a
possibles Coordinadors a través dels canals de difusió adequats.

Els diferents rols al
consorci
Els associats

Els socis

1

Desenvolupar la seva narrativa
És com una targeta de visita per a trobar altres socis o
caps de fila, i inclou:

- una breu presentació de l’organització
- els seus objectius, un problema al que es vol
aportar una solució
- el seu valor afegit, l’expertesa que s’aporta al
partenariat
2

Circular la narrativa a través dels canals adequats

Quins canals?
Infodays

Altres jornades
Eines de cerca de socis
(dels programes o
altres, com la de la
pàgina FonsEUcat)

El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

Punts de Contacte
Nacional dels
programes centralitzats

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Coordinador: buscar els seus socis

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

FASE D’ELABORACIÓ
Els diferents rols al
consorci

Existeixen diverses maneres de trobar socis.
▪ La seva pròpia xarxa de contactes (recomanat)
▪ Federacions Europees o nacionals, associacions, xarxes

▪ Bases de Dades de Programes Europeus
Una bona manera de buscar socis és mirar a les bases de dades
dels Programes, quins projectes similars s’han finançat
anteriorment i contactar amb els socis que els van implementar.

▪ Infodays / Sessions formatives
Els Programes europeus acostumen a organitzar trobades
entre possibles socis durant els Infodays.

▪ Eines de cerca de socis dels Programes

▪ Altres vies (xarxes socials, etc.)

Els associats

COM ESCOLLIR-LOS?

Tenint en compte:
▪ Experiència i expertesa
▪ Ubicació geogràfica

▪ Complementarietat dels
perfils
▪ Rol i compromís

Els socis
El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

▪ Referència i reputació

És imprescindible mirar
atentament els criteris
d’elegibilitat de la
convocatòria.

ÍNDEX
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ESTRATÈGIA

Redactar la proposta

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

FASE D’ELABORACIÓ

En paral·lel de buscar socis, és necessari posar fil a l’agulla i començar a elaborar la proposta.

Els diferents rols al
consorci
Els associats

En què consisteix?

Qui l’elabora?

Els socis
El coordinador

Una memòria tècnica, document d’unes 70
pàgines que descriu el projecte esmena els
seus objectius, la seva metodologia, els
destinataris i el pla de treball (amb work
packages, conjunts d’activitats).
Un pressupost detallat per soci i per work
package, i fins i tot per categoria, amb el
percentatge de cofinançament.Només pot
incloure els costos considerats com elegibles
per la convocatòria.

El Coordinador és qui s’encarrega de
supervisar l’elaboració de la proposta.
Compta amb els inputs dels Socis que
també hi participen.

Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Existeix també la possibilitat de rebre
suport per part d’una empresa externa
especialitzada en la formulació de
propostes.

Lliurar la proposta
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ESTRATÈGIA

Fer tots els tràmits necessaris

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

Participar en una convocatòria requereix els tràmits següents:
CARTES DE SUPORT

Tots els membres del consorci han de presentar una carta d’adhesió que justifica el seu
interès en el projecte, signada pel representant legal. Els Socis també han de proveir un
document corresponent al seu compromís legal de cofinançament del projecte.
CURRÍCULUMS
Algunes convocatòries requereixen que el consorci llisti totes les persones que contribuiran a
la implementació. També poden demanar els seus currículums en el format Europass.

CODI PIC

FASE D’ELABORACIÓ
Els diferents rols al
consorci
Els associats

Els socis
El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis
Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

Per presentar una proposta, els socis necessiten un codi d’identificació PIC (Participant
Identification Code), que s’obté donant d’alta l’entitat al Registre de Participants del Portal
Tender & Funding Opportunities de la Comissió Europea.
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ESTRATÈGIA

Lliurar la proposta

FASE DE PREPARACIÓ
FASE DE RECERCA
IDEA DE PROJECTE

FASE D’ELABORACIÓ

FASE D’ELABORACIÓ
Els diferents rols al
consorci

Una vegada s’ha presentat la proposta comença el procés d’avaluació.

Els associats

seleccionada

Publicació de la
convocatòria

Termini pel
lliurament
On line

Publicació
dels resultats

Els socis

Signatura del
contracte

El coordinador
Soci: trobar el seu
consorci
Coordinador: trobar i
seleccionar els socis

DISSENY DE LA
PROPOSTA

AVALUACIÓ
4 a 6 mesos*

CONTRACTUALITZACIÓ IMPLEMENTACIÓ
2 a 4 mesos*
DEL PROJECTE

2 a 3 mesos*

Redactar la proposta
Fer els tràmits
administratius

Lliurar la proposta

*temps indicatius

I EN CAS QUE LA PROPOSTA NO SIGUI SELECCIONADA?
Si la proposta no és seleccionada, la comissió d’avaluació envia al consorci retorn detallat amb
valoració de la proposta i detecció de punts febles. És un document clau per si volem presentar una
versió millorada a la següent convocatòria.
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Quins Fons per a quins
sectors?
Índex de tots els programes rellevants per als actors del territori de Sant Boi
de Llobregat segons el seu àmbit d’actuació

ÍNDEX

COMERÇ

Comerç

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programa més rellevant

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA

ÍNDEX
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COMERÇ

Turisme i hosteleria

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA
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COMERÇ

Indústria / logística

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons rellevants

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA
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COMERÇ

Automoció

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA

ÍNDEX
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COMERÇ

Agricultura

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA
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COMERÇ

Esport i joventut

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA

Per ampliar el vostre coneixement, us recomanem la sessió dirigida als sectors joventut
38
i esport del cicle de formacions per accedir a fons europeus de l’Ajuntament al 2021.
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COMERÇ

Salut i tercer sector

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA

39
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COMERÇ

Cultura

TURISME I HOSTELERIA
INDÚSTRIA I LOGÍSTICA

Programes més rellevants

Altres fons d’interès

AUTOMOCIÓ
AGRICULTURA
ESPORT I JOVENTUT
SALUT I TERCER SECTOR
CULTURA

40
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Mapa de programes
Tots els programes rellevants per als actors del territori de Sant Boi de
Llobregat

ÍNDEX

Mapa de programes
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ÍNDEX

Fons Next Generation EU
El Mecanisme de Recuperació i Resiliència a Espanya i Catalunya

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Fons NGEU 2020-2023

FONS NGEU
Plan España Puede

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

HORIZON EUROPE

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME

Àmbit:

Àmbits múltiples

Pressupost:

140 000 MEUR

Objectiu:

Reparar els danys econòmics i
socials immediats causats per la
pandèmia de COVID19 i afavorir
una Unió Europea més ecològica,
més digital i més resilient

Eixos d’interés:

Plan de
Recuperación,
Transformación y
Resiliencia

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV

AMIF
DIGITAL EUROPE

Competitivitat de les
convocatòries

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

Experiència prèvia
recomanada
Per ampliar el vostre coneixement, us recomanem
la sessió sobre els fons NGEU del cicle de
formacions per accedir a fons europeus organitzat
per l’Ajuntament al 2021.

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

Fons NGEU 2020-2023

FONS NGEU
Plan RTR

PLAN

Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

HORIZON EUROPE

LIFE PROGRAMME

Descripció

SINGLE MARKET PROGRAMME

Cada Estat membre gestiona
directament una part dels fons NGEU
i els distribueix segons unes prioritats
co-definides amb la UE.

ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV

AMIF
DIGITAL EUROPE

A Espanya, aquestes prioritats s'estructuren a
través de 4 eixos transversals: transició
ecològica, transició digital, cohesió social i
territorial, igualtat de gènere. Els fons es
distribueixen a través de convocatòries
organitzades pels Ministeris i pels governs de les
comunitats autònomes.

Com participar?
Cada convocatòria NGEU defineix els seus
propis criteris d’elegibilitat (tipus d’entitat i
de projecte, etc.). Podeu trobar-les al lloc
web de l’oficina Next Generation de la
Generalitat (empreses) i a aquesta pàgina
dedicada de l’Estat (altres entitats i
ciutadania).

Més informació sobre els fons NGEU a https://nexteu.santboi.cat

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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Horizon Europe
Programa europeu per a la recerca i la innovació

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Horizon Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
Cultura

Programa europeu per a la recerca i la innovació

Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital
Alimentació, Agricultura

Àmbit:

Recerca i innovació

Valoració:

EIC
EIT

Dimensió mitjana del
projecte

Pressupost:

95 424 MEUR

Objectiu:

Reforçar l’excel·lència europea en
ciències i tecnologies a través el
seu suport a la investigació i a la
innovació de les persones i de les
entitats.

Eixos d’interés:

CULTURA

INDÚSTRIA,
DIGITAL

CLIMA,
ENERGIA,
MOBILITAT

EIC
(Agència de
R+D+I)

ALIMENTACIÓ,
AGRICULTURA

EIT
(Suport a la
innovación)

LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Competitivitat de les
convocatòries

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

Experiència prèvia
recomanada

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

Consorcis amplis i transnacionals

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

Horizon Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

CULTURA, CREATIVITAT I SOCIETAT INCLUSIVA

Cultura
Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Destinacions 2021-2022

Àmbits d’actuació

Alimentació, Agricultura

Recerca i innovació

EIC

▪ Investigació innovadora sobre
democràcia i govern
▪ Investigació innovadora sobre el
patrimoni cultural europeu i les
indústries culturals i creatives
▪ Investigació innovadora sobre
transformacions socials i econòmiques

▪

Democràcia

▪

Patrimoni cultural

▪

Transformacions socials i
econòmiques

EIT
LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

Horizon Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

CLIMA, ENERGIA I MOBILITAT

Cultura
Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Destinacions 2021-2022

Àmbits d’actuació

Alimentació, Agricultura

Recerca i innovació

EIC

▪ Ciències del clima i solucions transformadores per a la
neutralitat climàtica
▪ Solucions intersectorials per a la transició climàtica
▪ Subministrament energètic sostenible, segur i
competitiu
▪ Ús eficient i sostenible de l’energia
▪ Solucions netes i competitives per a tots els modes de
transport
▪ Mobilitat smart, segura i resilient per al transport de
mercaderies i passatgers

▪

Ciències i solucions climàtiques

▪

Subministrament d’energia

▪

Sistemes i xarxes energètiques,
emmagatzemament d’energia

▪

Edificis i instal·lacions industrials
en la transició energética

▪

Comunitats i ciutats

▪

Competitivitat industrial en el
transport i mobilitat intel·ligent,
neta i segura

EIT
LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

Horizon Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

DIGITAL, INDÚSTRIA I ESPAI

Cultura
Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Destinacions 2021-2022

Àmbits d’actuació

Alimentació, Agricultura

Recerca i innovació

EIC

▪ Producció climàticament neutra, economia circular i
digitalització
▪ Millor autonomia en les cadenes de valor
estratègiques
▪ Lideratge mundial en tecnologies informàtiques i de
dades
▪ Noves tecnologies digitals per a la competitivitat i el
medi ambient
▪ Infraestructures, serveis, aplicacions i dades a l’espai
▪ Desenvolupament ètic de les tecnologies digitals i
industrials

▪

Tecnologies de fabricació

▪

Tecnologies digitals claus
(quàntiques incloses

▪

Tecnologies facilitadores
emergentes

EIT
LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV

▪

Materials avançats

▪

Intel·ligència artificial i robótica

DIGITAL EUROPE

▪

Internet de propera generació

EU4HEALTH

▪

Informàtica avançada i Big Data

FEADER

▪

Indústries circulars, netes i de
baixa emissió

AMIF

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

Horizon Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

ALIMENTACIÓ, BIOECONOMIA, RECURSOS NATURALS, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT

Cultura
Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Destinacions 2021-2022

Àmbits d’actuació

Alimentació, Agricultura

Recerca i innovació

EIC

▪ Serveis de biodiversitat i ecosistema
▪ Sistemes alimentaris justos, saludables i respectuosos
del medi ambient
▪ Economia circular i bioeconomia
▪ Medi ambient net i cero contaminació
▪ Terra, oceà i aigua per a l’acció climàtica
▪ Comunitats urbanes, costals i rurals resilients,
inclusives i verdes
▪ Governança innovadora i solucions digitals

▪

Observació del medi ambiente

▪

Biodiversitat i recursos naturals

▪

Agricultura, silvicultura i zones
rurals

▪

Mars, oceans i aigües interiors

▪

Sistemes alimentaris

▪

Innovacions de base biològica en
bioeconomia

▪

Sistemes circulars

EIT
LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

European Innovation Council (EIC)

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
Cultura

AGÈNCIA EUROPEA PER A LA RECERCA, EL DESENVOLUPAMENT I LA INNOVACIÓ

Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Instrument financer

Serveis addicionals

Alimentació, Agricultura
EIC

Recerca i innovació

Subvenció i/o ajuda financera per a les startups i les
PIMES segons el nivell de maduresa tecnológica (TRL) de
la tecnologia desenvolupada i les activitats

Per als beneficiaris de l’instrument
financer:

EIT
LIFE PROGRAMME

• Assessorament

SINGLE MARKET PROGRAMME

▪ EIC PATHFINDER (TRL 0-4): investigació i/o
desenvolupament d’una tecnología innovadora
emergent

• Tutoria

ERASMUS +

▪ EIC TRANSITION (TRL 4-6): maduració d’una
tecnologia innovadora i elaboració d’un pla de negoci

• Accés a inversors i clients
potencials

▪ EIC ACCELERATOR (TRL 5-8): Desenvolupament i
ampliació (scale-up) de tecnologies innovadores

• Formacions
• Accés a experts

• Accés a xarxes i ecosistemes

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

Selecció en 2 fases, les
convocatòries romanen obertes
tot l'any

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

European Institute for Innovation & Technology (EIT)

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
Cultura

ENTITAT EUROPEA DE SUPORT A LA INNOVACIÓ

Clima, energia, mobilitat
Indústria, Digital

Instrument financer

Serveis addicionals

Alimentació, Agricultura
EIC

Recerca i innovació

Ajuda per a entrepreneurs, startups i
PIMES a través de programes de
subvenció per a l’acceleració d’empreses,
per al desenvolupament i la creació de
negocis, per a la validació de productes, i
de premis.
Comunitats d’innovació per àmbit
d’actuació que funcionen com a xarxes i
posen en contacte diversos actors de la
innovació.

• Formacions, educació i tutoria
per als emprenedors
• Networking

EIT
LIFE PROGRAMME

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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Life Programme
Programa europeu per al medi ambient i per a l’acció climàtica

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Life Programme

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per al medi ambient i per a l’acció climàtica

LIFE PROGRAMME
Economia
Clima

Àmbit:

Biodiversitat,
canvi
climàtic,
energies netes, economia circular

Pressupost:

5 432 MEUR

Objectiu:

Restaurar la qualitat del mediambient, combatre el canvi
clìmàtic i fomentar un gir cap a
una economia circular, sostenible i
energèticament eficient

Eixos d’interés:

Energia

Valoració:

SINGLE MARKET PROGRAMME

Dimensió mitjana del
projecte

ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV

Competitivitat de les
convocatòries

AMIF
DIGITAL EUROPE

EU4HEALTH

Experiència prèvia
recomanada

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ECONOMIA

CLIMA

ENERGIA

Possibilitat de
consorci nacional i/o
amb 1 únic soci
ÍNDEX

55

MAPA DE PROGRAMES

Life Programme

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

Economia circular i qualitat de vida

Medi ambient i acció climàtica

Descripció
Aquest subprograma té
com a objectiu facilitar
la transició cap a una
economia sostenible,
circular, energèticament
eficient i resistent al
clima, així com protegir,
restaurar i millorar la
qualitat del medi
ambient.

Economia
Clima

Àmbits d’actuació
▪
▪

▪

LIFE PROGRAMME

Energia

Transició cap a una economia circular, sostenible, no-tòxica,
energèticament eficient i resilient de cara al canvi climàtic
Protecció, restauració i millora de la qualitat del medi ambient,
en particular en els àmbits de l’aigua, de l’aire, de la terra, de la
contaminació acústica, i de les deixalles

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE

Transformació de residus en recursos

EU4HEALTH
FEADER

Tipus de projectes

INVESTEU

▪

Bones pràctiques: desenvolupar, demostrar,
tècniques, mètodes i enfocaments existents

ampliar

▪

Solucions innovadores: elaborar i testejar noves tècniques,
mètodes i enfocaments

▪

Close-to-market

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Life Programme

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

Adaptació al canvi climàtic i mitigació

Medi ambient i acció climàtica

Descripció

Àmbits d’actuació

Objectiu: fomentar
▪ Contribuir a la transició cap una economia resilient i eficient, basada en
l'adaptació al canvi
energies renovables
climàtic, especialment ▪ Adaptació al canvi climàtic i al desenvolupament sostenible (adaptació
als fenòmens
urbana, planificació agrària, resiliència de les infraestructures, gestió
meteorològics extrems, i
sostenible de l’aigua, gestió d’inundacions i de costes, resiliència dels
reforçar-ne la mitigació
sectors agrícola, forestal i turístic, etc.)
en els àmbits de
▪ Mitigació del canvi climàtic: reduir les emissions de gasos d’efecte
l’agricultura, l’ús de la
hivernacle, potenciar els captadors naturals de carbó, etc.
terra, la gestió dels
aiguamolls, les energies Tipus de projectes
▪ Bones pràctiques: desenvolupar, demostrar, ampliar tècniques,
renovables.
mètodes i enfocaments existents
▪

Solucions innovadores: elaborar i testejar noves tècniques, mètodes
i enfocaments

LIFE PROGRAMME
Economia
Clima
Energia
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Life Programme

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PLA DE TREBALL

Medi ambient i acció climàtica

Transició energètica

Descripció

Àmbits d’actuació

Aquest subprograma
busca facilitar la
transició cap a una
economia eficient des
del punt de vista
energètic, basada en
energies renovables i
climàticament
neutres.

▪

Creació d’un marc polític nacional, regional i local que dona suport a la
transició cap a energies netes

▪

Accelerar el desplegament de la tecnologia, de la digitalització, de
nous serveis i models de negocis, i la millora de competències
professionals

LIFE PROGRAMME
Economia
Clima
Energia
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE

▪

Atreure finançament privat per a l'energia sostenible

▪

Implicar la ciutadania en la transició energètica

FEADER

▪

Donar suport els projectes d’inversions regionals i locals

INVESTEU

Tipus de projectes
▪

Validació i replicació de resultats, capacity-building, disseminació,
sensibilització, diàleg polític, implementades per grans consorcis
transnacionals

EU4HEALTH

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Single Market Programme
Programa europeu per a la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Single Market Programme
Programa europeu per a la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
Suport a les PIMEs

Àmbit:
Pressupost:

Mercat interior, competitivitat i
sostenibilitat de les empreses
4 208 MEUR

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

Cadena alimentària

Protecció dels consumidors
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV

Objectiu:

Donar suport i reforçar la
governança, el funcionament i
la competitivitat del mercat únic
europeu.

Competitivitat de les
convocatòries

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Experiència prèvia
recomanada

Eixos d’interés:

AMIF

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

Suport a les
PIMES

Seguretat
de la cadena
alimentària

Protecció
dels
consumidors
ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Single Market Programme
Competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

Pilar 2 – SUPORT A LES PIMES

Descripció

Àmbits d’actuació

El pilar de les PIMES és la
continuïtat de les accions
més rellevants del programa
COSME 2014-2020, i busca
un millor accés als mercats
per a les PIMES, crear un
entorn empresarial més
favorable i afavorir l'esperit
empresarial a través del
desenvolupament de les
capacitats.

▪

Suport a les PIMES per fomentar-ne la creació i el
desenvolupament

▪

Internacionalització de les PIMES

▪

Promoció de l’esperit emprenedor i de l’adquisició de
competències empresarials

▪

▪
▪

Promoció de nous models i oportunitats de negoci per
a PIMES

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
Suport a les PIMEs
Cadena alimentària

Protecció dels consumidors
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER

Suport a la competitivitat dels ecosistemes i sectors
industrials

INVESTEU

Modernització cap a una economia més verda, digital i
resilient

ALTRES OPORTUNITATS

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Single Market Programme
Competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

Pilar 5 – SEGURETAT DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

Descripció

Àmbits d’actuació

L’objectiu del pilar Cadena
alimentària és garantir la
seguretat i la qualitat dels
aliments i dels productes
agrícoles a través d’accions
en els àmbits de la salut
animal i de les plantes, la
promoció
del
benestar
animal, i de l’elaboració i del
reforçament de la legislació.

▪

Prevenir, detectar i erradicar les malalties dels animals
i les plagues de les plantes

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
Suport a les PIMEs
Cadena alimentària

Protecció dels consumidors
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE

▪

Donar suport a la millora del benestar animal

CERV

▪

Lluitar contra la resistència als antimicrobians

AMIF

▪

Fomentar la producció i el consum sostenible
d’aliments

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Single Market Programme
Competitivitat i la sostenibilitat de les empreses

Pilar 4 – PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS

Descripció

Àmbits d’actuació

L’objectiu
del
pilar
Consumidors és garantir un
alt nivell de protecció dels
consumidors mitjançant la
seva
capacitació
i
informació. Busca consolidar
i millorar la seguretat dels
productes, protegir els drets
dels consumidors i recolzar
l’aplicació de llei en vigor.

▪

Capacitació i educació dels consumidors sobre els seus
drets

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
Suport a les PIMEs
Cadena alimentària

Protecció dels consumidors
ERASMUS +
CREATIVE EUROPE

▪

Protecció dels consumidors

CERV

▪

Promoció de la transparència i de la confiança

AMIF

▪

Promoció del consum sostenible i de la informació

DIGITAL EUROPE

▪

Empoderament de les organitzacions de consumidors

EU4HEALTH

▪

Promoció de la responsabilitat social de les empreses

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Erasmus +
Programa europeu per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Erasmus +

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Educació,
esport

formació, joventut,

Valoració:

KA1 Mobilitat
KA2 Partneriat cooperació

Dimensió mitjana del
projecte

Pressupost:

26 776 MEUR

Objectiu:

Afavorir la internacionalització,
l’intercanvi de bones pràctiques
i d’innovacions en els àmbits de
l’educació, la formació, la
joventut i l’esport.

Eixos d’interés:

KA2 Partenariat innovació
CREATIVE EUROPE
CERV

Competitivitat de les
convocatòries

AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Experiència prèvia
recomanada

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Acció clau 1
Mobilitat

Acció clau 2
Partenariats
per a la
cooperació

Acció clau 2
Partenariats
per a la
innovació

ALTRES OPORTUNITATS

Acció clau 2: consorcis
transnacionals de mida reduïda
ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Erasmus +

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Educació, formació, joventut i esport

Acció clau 1 – Mobilitat

SINGLE MARKET PROGRAMME

Descripció

Àmbits d’actuació

Aquest eix finança 2 tipus d’activitats:

▪

Educació escolar

▪ Projectes de mobilitat per a alumnes i personal
de l’ensenyament superior, la formació
professional, l’educació escolar, l’educació
d’adults i la joventut

▪

Educació superior

▪ Activitats per fomentar l’intercanvi i la
participació de joves en diversos àmbits com el
pensament crític, la sensibilització als valors
europeus i als drets humans, la participació en
la societat cívica, etc.

ERASMUS +
KA1 Mobilitat
KA2 Partneriat cooperació
KA2 Partenariat innovació
CREATIVE EUROPE

▪

Educació per adults

▪

Formació professional

AMIF

▪

Joventut

DIGITAL EUROPE

▪

Esport

EU4HEALTH

CERV

FEADER

Prioritats transversals
▪

Inclusió i diversitat

▪

Medi ambient i transició verda

▪

Transició digital

▪

Participació
en
la
vida
democrática i valors comuns

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Erasmus +

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Educació, formació, joventut i esport

Acció clau 2 – Partenariats per a la cooperació

Descripció

Àmbits d’actuació

Partenariats que busquen l’intercanvi d’idees, la
internacionalització
dels
actors,
el
desenvolupament de noves pràctiques i
metodologies:

▪

Educació escolar

▪

Educació superior

▪ Cooperation
cooperació)

Partnerships

(partneriats

de

▪ Small Scale Partnerships (partenariats a petita
escala): projectes de duració i subvenció
reduïdes,
requeriments
administratius
simplificats en comparació amb els Cooperation
Partnerships – ideal per iniciar-se!

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +
KA1 Mobilitat
KA2 Partneriat cooperació
KA2 Partenariat innovació
CREATIVE EUROPE

▪

Educació per adults

▪

Formació professional

AMIF

▪

Joventut

DIGITAL EUROPE

▪

Esport

EU4HEALTH

CERV

FEADER

Prioritats transversals
▪

Inclusió i diversitat

▪

Medi ambient i transició verda

▪

Transició digital

▪

Participació
en
la
vida
democrática i valors comuns

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Erasmus +

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Educació, formació, joventut i esport

Acció clau 2 – Partenariats per a la innovació

SINGLE MARKET PROGRAMME

Descripció

Prioritats transversals

Projectes que busquen la innovació:

▪

Inclusió i diversitat

▪ Projectes de capacity-building amb entitats de països tercers;

▪

Medi ambient i transició
verda

▪ Alliances for Innovation: cooperació entre actors de l’educació
superior, de la formació professional, de la recerca per a
modernitzar els sistemes de formació i adaptar-los a les
necessitats del mercat.
▪ Forward-looking projects: projectes per a fomentar la
innovació, la creativitat, la participació i l’emprenedoria social
en l’educació i la formació (mètodes d’aprenentatge,
pràctiques, etc.) de cara al futur.

▪

Transició digital

▪

Participació en la vida
democrática i valors
comuns

ERASMUS +
KA1 Mobilitat
KA2 Partneriat cooperació
KA2 Partenariat innovació
CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Creative Europe
Programa europeu per a les indústries culturals i creatives

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Creative Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per a les indústries culturals i creatives

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Indústries culturals i creatives

Valoració:

CREATIVE EUROPE
Cultura

Pressupost:
Objectiu:

Dimensió mitjana del
projecte

1 842 MEUR
Protecció i promoció del patrimoni
cultural i lingüístic europeu, i
afavorir la competitivitat i el
potencial econòmic dels sectors
culturals i creatius.

Eixos d’interés:
CULTURA

Transversal
CERV

Competitivitat de les
convocatòries

AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Experiència prèvia
recomanada

MEDIA

TRANSVERSAL

Media

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

Per ampliar el vostre coneixement, us
recomanem la sessió dirigida al sector cultural
del cicle de formacions per accedir a fons
europeus organitzat per l’Ajuntament al 2021.
ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Creative Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

CULTURA

Indústries culturals i creatives

Descripció
Projectes de cooperació: projectes que busquen
fomentar la cooperació artística i cultural a nivell
europeu a través de la millora de l’accés a obres
artístiques i creacions europees, i de la innovació i la
creativitat. Poden intervenir en diversos sectors i han de
contribuir a una prioritat transversal.
Existeixen 3 escales de projecte:

▪

Petita escala: 3 entitats de 3 països

▪

Escala mitjana: 5 entitats de 5 països

▪

Gran escala: 10 entitats de 10 països

SINGLE MARKET PROGRAMME

Àmbits d’actuació

ERASMUS +

▪

Arquitectura

CREATIVE EUROPE

▪

Patrimoni

Cultura
Media

▪

Disseny

▪

Literatura i edició

CERV

▪

Música

AMIF

▪

Arts escèniques

DIGITAL EUROPE

▪

Turisme cultural

EU4HEALTH

Transversal

FEADER

Prioritats transversals

INVESTEU

▪

Foment de la participació

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

▪

Inclusió social

ALTRES OPORTUNITATS

▪

Sostenibilitat

▪

Digitalització

▪

Internacionalització

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Creative Europe
MEDIA

Descripció

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Iniciatives que donen suport a les indústries audiovisuals per desenvolupar, distribuir i
promoure les obres europees, especialment de cara als 2 eixos següents:

Cultura
Media

Indústries culturals i creatives

Transversal

▪

▪

Continguts (content cluster): creació i producció de continguts de qualitat adaptats a noves
plataformes i públics a través de projectes de cooperació transfronterera, i innovació en la
creació de continguts, en les tecnologies i en uns business models que permetin millorar la
competitivitat del sector
Negocis (business cluster): promoció de la innovació de les empreses, de l’escalabilitat
(scale-up), del talent en la cadena de valor de la indústria audiovisual gràcies a
col·laboracions transfrontereres, intercanvis B2B de pràctiques i coneixements, tutoria,
formació (en particular en la transició digital i verda)

CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX

72

MAPA DE PROGRAMES

Creative Europe
TRANSVERSAL

Descripció

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Iniciatives que busquen reforçar la col·laboració transversal entre els sectors culturals i creatius
per trobar solucions innovadores a reptes comuns.

Cultura
Media

Indústries culturals i creatives

Transversal

▪

▪

Creative Innovation Lab: disseny i el testeig de solucions digital innovadores amb impacte a
llarg termini, i creació d’eines, models i metodologies per al sector audiovisual més un altre
sector cultural i creatiu com a mínim, que han de ser solucions close-to-market i amb una
replicabilitat alta
Suport als mitjans: promoure els intercanvis transfronterers de millors pràctiques entre els
professionals dels mitjans de comunicació, i fomentar la col·laboració periodística a través
del desenvolupament de nous models de negocis, programes de formació i altres activitats
que defensin un periodisme de qualitat

CERV
AMIF

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Ciutadans, Igualtat, Drets i
Valors
Programa europeu per a la ciutadania, la igualtat, els drets i els valors

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

CERV

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per a la ciutadania, la igualtat, els drets i els valors

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Ciutadania, igualtat, drets i valors
europeus

Pressupost:

1 684 MEUR

Objectiu:

Promoure la igualtat i els drets,
lluitar contra la discriminació,
fomentar la participació en la vida
democràtica, lluitar contra la
violència, i preservar els valors

Eixos d’interés:
Igualtat i drets

Participació i
compromís de
la ciutadania

Valors de la
EU
DAPHNE
(lliuta contra
la violència)

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

CREATIVE EUROPE
CERV
Igualtat i drets
Valors de la UE
DAPHNE

Competitivitat de les
convocatòries

Ciutadania
AMIF
DIGITAL EUROPE

Experiència prèvia
recomanada

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

Possibilitat consorcis nacionals

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Per ampliar el vostre coneixement, us
recomanem la sessió dirigida al tercer sector
del cicle de formacions per accedir a fons
europeus organitzat per l’Ajuntament al 2021.

ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

CERV

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Igualtat, drets i igualtat de gènere

Ciutadania, igualtat, drets i valors europeus

Descripció
Aquest eix té com a objectius:
▪

▪

Prevenir i combatre totes les formes de desigualtat, d’intolerància i de discriminació,
basades en el sexe, l’origen racial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, l'edat
o l’orientació sexual
Adreçar les vulnerabilitats de grups específics que són víctimes de discriminación com les
comunitats romaní, jueva i musulmana, i les persones migrants i d’origen africà

▪

Protegir els drets dels nens i de les nenes

▪

Protegir i promoure els drets de les persones amb discapacitats i afavorir la seva inclusió
en la societat

▪

Promoure la igualtat de gènere, en particular a través de la visibilització de les dones i
la lluita contra els estereotips

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE
CERV
Igualtat i drets
Valors de la UE
DAPHNE
Ciutadania
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

CERV

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Valors de la Unió Europea

Descripció

SINGLE MARKET PROGRAMME

Àmbits d’actuació

ERASMUS +

Ciutadania, igualtat, drets i valors europeus

CREATIVE EUROPE

Aquest eix busca alimentar i sostenir una societat
basada en els drets, igualitària, oberta, pluralista,
inclusiva i democràtica. Inclou apoderar i reforçar
la societat civil, fomentar la participació
democràtica, cívica i social de les persones.
També dona suport a la protecció, promoció i
conscienciació sobre els drets i els valors de la
Unió Europea en els àmbits d’actuació a la dreta.

▪

Drets fonamentals

▪

Estat de Dret

▪

Democràcia (transparència, bona
governança, diàleg)

CERV
Igualtat i drets
Valors de la UE
DAPHNE
Ciutadania

▪

Pluralisme

AMIF

▪

No-discriminació

DIGITAL EUROPE

▪

Tolerància

EU4HEALTH

▪

Justícia

FEADER

▪

Solidaritat

INVESTEU

▪

Igualtat

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
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MAPA DE PROGRAMES

CERV

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

DAPHNE - Prevenció de les violències de gènere i cap als nens

Descripció

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Ciutadania, igualtat, drets i valors europeus

CREATIVE EUROPE

Aquest eix té com a objectius:
▪ Prevenir i combatre totes les formes de de violència de gènere contra les dones i les
nenes, entre les quals la violència masclista

▪ Prevenir i combatre totes les formes de violència contra els grups vulnerables (infància,
joventut, persones amb discapacitat, LGBTIQ+)
▪ Donar suport i protegir totes les víctimes d’aquestes violències, tant les víctimes directes
(per exemple de violències domèstiques) com indirectes (els orfans com a conseqüència
d’aquesta violència), i garantir el mateix nivell de protecció en tota la Unió Europea

CERV
Igualtat i drets
Valors de la UE
DAPHNE
Ciutadania
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

CERV

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Participació i compromís de la ciutadania

Descripció

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Ciutadania, igualtat, drets i valors europeus

CREATIVE EUROPE

Aquest eix té com a objectius:
▪ Recordar, investigar i educar sobre la història europea recent (en particular sobre els règims
autoritaris i totalitaris) per conscienciar la ciutadania i entendre l’origen de la UE

CERV
Igualtat i drets
Valors de la UE
DAPHNE

▪ Promoure la participació de la ciutadania i de les associacions en la vida democràtica i cívica
de la Unió Europea

AMIF

▪ Promoure els intercanvis entre persones ciutadanes de diferents Estats membres

DIGITAL EUROPE

Ciutadania

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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AMIF
Fons Asil, Migració,
Integració
Programa europeu per enfortir i desenvolupar un enfocament comú respecte
a l'asil i a la imigració

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

AMIF

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per a l’asil, la migració i la integració

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Asil, migració, integració

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

Pressupost:

9 882 MEUR

Objectiu:

Reforçar el sistema d’asil i
promoure la migració legal i la
integració.

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF

Asil
Integració

Competitivitat de les
convocatòries

DIGITAL EUROPE

EU4HEALTH
FEADER

Eixos d’interés:

Experiència prèvia
recomanada
Asil

Integració

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

AMIF

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

ASIL - Reforçar i desenvolupar el sistema d’asil europeu

Descripció

Àmbits d’actuació

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Asil, Migració, Integració

CREATIVE EUROPE

Un dels objectius de l’AMIF és
reforçar i desenvolupar el
sistema d’asil europeu, i
harmonitzar les condicions
d’acollida dels sol·licitants en
tota la Unió Europea, amb un
enfocament particular en els
grups més vulnerables.

▪ Ajut material
▪ Suport als procediments d’asil (traducció i interpretació,
assistència jurídica, etc.)
▪ Serveis especialitzats, en particular per a víctimes de
tràfic humà (assistència psicosocial, programes de
rehabilitació i d’educació, etc.)
▪ Creació i millora d’estructures d’acollida (especialment
per a les famílies)
▪ Desenvolupament d’alternatives eficaces a l’internament

CERV
AMIF

Asil
Integració
DIGITAL EUROPE

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

AMIF

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

INTEGRACIÓ – Donar suport a la migració legal

Descripció

Àmbits d’actuació

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Asil, Migració, Integració

CREATIVE EUROPE

Un altre objectiu de l’AMIF és
promoure la migració legal i
donar suport a la integració i
a la inclusió social de les
persones migrades de països
tercers als Estats membres
europeus.

▪ Campanyes de difusió sobre els canals de migració
legals
▪ Plans de migració (incloent formació professional)

▪ Assistència a la reagrupació familiar
▪ Suport a la integració: assessorament, educació
(competències digitals entre altres), idioma,
orientació cívica i professional, accés a serveis
públics (salut)
▪ Foment dels intercanvis i del diàleg (intercultural,
interreligiós) entre persones migrades i societat
d’acollida

CERV
AMIF

Asil
Integració
DIGITAL EUROPE

EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Digital Europe
Programa europeu per a la digitalització

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Digital Europe

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Programa europeu per a la digitalització

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Competències, infraestructures i
tecnologies digitals

Pressupost:

7 588 MEUR

Objectiu:

Fomentar la transició digital de
la societat i de l’economia
europees, amb un enfocament
específic a les PIMES.

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

NÚVOL, DADES I
INTEL·LIGÈNCIA
ARTIFICIAL

COMPETÈNCIES
DIGITALS
AVANÇADES

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
Núvol, dades i IA

Competitivitat de les
convocatòries

Competències digitals
EU4HEALTH
FEADER

Experiència prèvia
recomanada

Eixos d’interés:

CREATIVE EUROPE

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Digital Europe
NÚVOL, DADES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

Descripció i àmbits d’actuació

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

▪ Infraestructures cloud-to-edge: desplegament de serveis cloud-to-edge innovadors,
sostenibles, segurs i transfronterers (ciberseguretat, blockchain, analytics, etc) i
desplegament de solucions pilot a gran escala.

Digitalització

▪ Data space: preparació i creació de data space en els àmbits de les comunitats smarts, de
l’agricultura, de la mobilitat, de la salut, de la indústria, del patrimoni cultural, dels mitjans,
de les competències, de les llengües, del turisme.
▪ Intel·ligència artificial: estructures de preparació, testeig i experimentació d’IA en els
sectors de la indústria, de la salut, de l’agricultura, de les comunitats smart, i desplegament
d’una plataforma a la demanda oferint un catàleg de recursos basats en la IA.

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
Núvol, dades i IA
Competències digitals
EU4HEALTH
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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FONS NGEU
MAPA
DE PROGRAMES

Digital Europe
COMPETÈNCIES DIGITALS AVANÇADES

Descripció i àmbits d’actuació

FONS DECENTRALITZATS
FONS NGEU

HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

El programa té com a objectiu reforçar la seguretat dels productes i serveis digitals a Europa, a
través d’activitats que assegurin:
▪ Creació de programes d’educació especialitzats i mòduls (Data, Internet of Things (IoT), AI,
Blockchain, ciberseguretat, HPC quantum, etc.), i creació de cursos de durada curta per a
persones treballadores (sobretot de PIMEs).

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
Núvol, dades i IA
Competències digitals

▪ Anàlisi de les necessitats del mercat en competències digitals avançades.

EU4HEALTH

▪ Promoció de la innovació en l’educació.

FEADER

Digitalització

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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EU4Health
Programa europeu per a la salut

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

EU4Health

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Programa europeu per a la salut

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Salut, prevenció de la malalties,
desigualtats

Pressupost:

2 446 MEUR

Objectiu:

Millorar la salut (diagnòstic, cura
i
prevenció),
reduir
les
desigualtats.

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Competitivitat de les
convocatòries

Millorar la salut
FEADER
INVESTEU

Eixos d’interés:

Millorar i
reforçar la
salut

Experiència prèvia
recomanada

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

Consorcis amplis i generalment
transnacionals
ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

EU4Health

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Millorar i reforçar la salut a la Unió Europea

Descripció

Àmbits d’actuació

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

▪ Millorar els drets dels pacients, la seguretat i els
coneixements sanitaris, l’atenció i l’assistència sanitària

CERV
AMIF

▪ Combatre les desigualtats en matèria de salut

DIGITAL EUROPE

▪ Millorar el diagnòstic i el tractament de malalties
transmissibles i no transmissibles, en particular el càncer
i el càncer pediàtric

EU4HEALTH

▪ Millorar la salut mental
▪ Reduir els danys a la salut derivats del consum de
drogues i de l’addicció

Millorar la salut
FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

Salut

L'objectiu d'aquest eix és
prevenir malalties i reduir les
desigualtats en matèria de
salut a través de la
disponibilitat, l’accessibilitat i
l’assequibilitat
dels
medicaments i productes
sanitaris, fomentar estils de
vida saludables

ÍNDEX

90

FEADER
(Catalunya)
Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

FEADER a Catalunya

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Desenvolupament
Agricultura, Medi ambient,

rural,

Pressupost:

1 075 MEUR

Objectiu:

Millorar la competitivitat del
sector
agrícola;
Restaurar,
preservar
i
millorar
els
ecosistemes; Desenvolupar el
territori (ocupació, economia)

Eixos d’interés:

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Competitivitat de les
convocatòries

FEADER
Competitivitat

Medi ambient

Experiència prèvia
recomanada

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

COMPETITIVITAT

MEDI AMBIENT

Convocatòries gestionades pel Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación i pel
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació
i Agenda Rural

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

FEADER a Catalunya
Competitivitat del sector agrícola

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA

Descripció

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Desenvolupament rural

Aquest eix té 3 àrees d’actuació:

CERV

▪ Transferència de coneixements i innovació en l’agricultura, la silvicultura i les zones rurals:
formacions i projectes de cooperació per a la innovació

AMIF

▪ Competitivitat de la agricultura i silvicultura sostenible: inversions per a la modernització i
reestructuració d’explotacions agrícoles i ajuts per a joves agricultors (creació d’empreses)

EU4HEALTH

▪ Organització de la cadena alimentària, incloent la transformació i la comercialització de
productes agrícoles, el benestar animal i la gestió de riscos: inversions

DIGITAL EUROPE

FEADER
Competitivitat

Medi ambient
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

FEADER a Catalunya
Medi ambient i ecosistemes

FONS NGEU
HORIZON EUROPE

PROGRAMA DE
DESENVOLUPAMENT
RURAL DE CATALUNYA

Descripció

LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Aquest eix té 3 àrees d’actuació:

Desenvolupament rural

▪ Restauració, conservació i millora dels ecosistemes en relació amb l’agricultura i la
silvicultura: subvencions per a agricultors que facin servir pràctiques respectuoses del medi
ambient (gestió de la biodiversitat, millora de la qualitat de l’aigua i de la terra, agricultura
ecològica)
▪ Eficiència dels recursos i clima: inversions per a un ús més eficient de l’aigua

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

FEADER
Competitivitat

Medi ambient
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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InvestEU
Instrument financer europeu per a la inversió

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

InvestEU

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Instrument financer europeu per a la inversió

SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Suport financer i inversió

Dimensió mitjana del
projecte

Pressupost:

372 000 MEUR

Objectiu:

Recolzar la inversió sostenible, la
innovació i l’occupació a través de
la garantía financera d’inversions
públiques i privades.

Eixos d’interés:

Valoració:

PLATAFORMA I
PORTAL

CERV

N/A

AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Competitivitat de les
convocatòries

FEADER

N/A

INVESTEU
Fons d’inversió

Experiència prèvia
recomanada
FONS
D’INVERSIÓ

CREATIVE EUROPE

Plataforma i portal

N/A

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

InvestEU

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

FONS D’INVERSIÓ

Instrument financer per a la inversió

En què consisteix?
Consisteix en mobilitzar 372 000 MEUR d’inversions
gràcies a garanties bancàries europees en:
▪ Infraestructures sostenibles
▪ Recerca, innovació i digitalització
▪ PIMEs
▪ Inversions socials i competències

SINGLE MARKET PROGRAMME

Com funciona?
El Fons garanteix 2 tipus de prestacions
que es poden sol·licitar a través dels
intermediaris financers associats al
programa (bancs, instituts financers, etc.):

ERASMUS +

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

▪

préstecs/garanties

FEADER

▪

participació en el capital/capital risc.

INVESTEU
Fons d’inversió

Qui pot sol·licitar finançament?
Qualsevol persona física o moral d’un país de la
Unió Europea: empreses (PIMEs, etc.), entitats
públiques, organitzacions sense ànim de lucre, etc.

La llista de tots els intermediaris financers
de l’instrument InvestEU es pot trobar en
la seva base de dades.

Plataforma i portal
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

InvestEU

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

PORTAL I PLATAFORMA

PORTAL

SINGLE MARKET PROGRAMME

PLATAFORMA

ERASMUS +

Instrument financer per a la inversió

CREATIVE EUROPE

Aquest portal permet a promotors
europeus relacionar-se amb inversors
potencials arreu el mon a la manera d’un
“Marketplace” i trobar finançament per als
seus projectes.
Qualsevol entitat pot registrar el seu
projecte a la base de dades del portal.

La plataforma InvestEU posa a disposició dels
promotors consells sobre com elaborar un
projecte d’inversió: identificació
d’oportunitats, desenvolupament d’idees,
planificació i implementació, estructuració
financera, capacitació, avaluació d’impacte,
licitació pública, comunicació, etc.

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

FEADER
INVESTEU
Fons d’inversió
Plataforma i portal
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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Cos Europeu de Solidaritat
Programa de voluntariat per al jovent

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Cos Europeu de Solidaritat
Programa europeu de voluntariat per al jovent

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Àmbit:

Joventut,
desenvolupament
sostenible, inclusió social

Pressupost:

1 009 MEUR

Objectiu:

Donar al jovent l’oportunitat de
participar en activitats de
solidaritat
per
adquirir
competències i fomentar el seu
compromís ciutadà.

Eixos d’interés:

Valoració:

Dimensió mitjana del
projecte

CREATIVE EUROPE
CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

Competitivitat de les
convocatòries

FEADER
INVESTEU

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

Experiència prèvia
recomanada

Projectes de voluntariat
Projectes de solidaritat
ALTRES OPORTUNITATS

Projectes de
voluntariat

Projectes de
solidaritat

Obert a joves de 18 a 30 anys (35
per voluntariat d'ajut humanitari).
ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Cos Europeu de Solidaritat

HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Projectes de voluntariat

Descripció

FONS NGEU

SINGLE MARKET PROGRAMME

Àmbits d’actuació

ERASMUS +

Voluntariat per al jovent

CREATIVE EUROPE

Aquest eix pot finançar el voluntariat de:

▪

Medi ambient

CERV

- Una persona jove en les activitats diàries d’una
organització que ha rebut el Quality Label del
programa, per a un període de 2 a 12 mesos;

▪

Mitigació del canvi climàtic

AMIF

▪

Inclusió social

DIGITAL EUROPE

▪

Salut

EU4HEALTH

- Un grup internacional de joves en la
implementació d’una activitat específica i
curta (de 2 setmanes a 2 mesos)

Característiques a tenir en compte: aprenentatge
informal, valor afegit europeu, multilingüisme,
comunicació i protecció dels participants

FEADER

Prioritats transversals

INVESTEU

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

▪

Inclusió i diversitat

Projectes de voluntariat

▪

Medi ambient i transició verda

Projectes de solidaritat

▪

Transició digital

▪

Participació
en
la
vida
democrática i valors comuns

ALTRES OPORTUNITATS

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Cos Europeu de Solidaritat

HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME

Projectes de solidaritat

Descripció

FONS NGEU

SINGLE MARKET PROGRAMME

Àmbits d’actuació

ERASMUS +

Voluntariat per al jovent

CREATIVE EUROPE

Projectes sense ànim de lucre desenvolupats entre
2 i 12 mesos per un grup de com a mínim 5 joves
que se n’encarreguen des de la planificació fins el
seguiment o post-implementació, possiblement
amb el suport d’una organització. Creen nous
productes o serveis que donen resposta a una
repte social i beneficia la comunitat local.
Característiques a tenir en compte: aprenentatge
informal, valor afegit europeu, multilingüisme,
comunicació i protecció dels participants

▪

Medi ambient

CERV

▪

Mitigació del canvi climàtic

AMIF

▪

Inclusió social

DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

FEADER

Prioritats transversals

COS EUROPEU DE SOLIDARITAT

▪

Inclusió i diversitat

▪

Medi
ambient,
transició
econològica, acció climàtica

▪

INVESTEU

Projectes de voluntariat
Projectes de solidaritat
ALTRES OPORTUNITATS

Transició digital

ÍNDEX
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Altres oportunitats
europees
Altres iniciatives i programes d’interès

ÍNDEX

MAPA DE PROGRAMES

Pràctiques a les institucions i agències de la UE
EPSO – European Personnel Selection Office

PORTAL EPSO

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Oportunitats per al jovent

Cada any, al voltant de 2 000 joves tenen l’oportunitat de fer una pràctica en
alguna de les institucions i agències de la Unió Europea. Aquest portal reuneix
en un mateix lloc totes les seves ofertes publicades en un ventall d’àmbits com
el dret, els recursos humans, l’elaboració de polítiques o la comunicació.

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

FEADER

Aquest portal recull les convocatòries obertes i redirigeix al lloc web de cada
organisme per a presentar la candidatura.

INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
Pràctiques
Discover EU
Portal EURES

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Discover EU: descubrir la UE amb 18 anys
Descubrir Europa en tren

PORTAL EUROPEU DE LA JOVENTUT

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

CREATIVE EUROPE

Discover EU (Descobrir la Unió Europea) és una acció del programa Erasmus +
que ofereix cada any a 35 000 joves l’oportunitat de viatjar entre 1 dia i 1 mes
arreu de la Unió Europea gràcies a vals de viatge en tren.

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE

Oportunitats per al jovent

EU4HEALTH

Quins criteris d’elegibilitat?
- Tenir 18 anys el 1er de juliol
- Residir o tenir la nacionalitat d’un dels Estats membres de la Unió Europea i
d’un dels països tercers associats al programa

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
Pràctiques

Com participar?
Només cal omplir el formulari en línia al mes d’abril.

Discover EU
Portal EURES

ÍNDEX
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MAPA DE PROGRAMES

Portal EURES per a l’ocupació
Xarxa europea per a l’ocupació

PORTAL EUROPEU PER A L’OCUPACIÓ

FONS NGEU
HORIZON EUROPE
LIFE PROGRAMME
SINGLE MARKET PROGRAMME
ERASMUS +

Oportunitats per a tots

CREATIVE EUROPE

EURES és una xarxa de cooperació europea que té com a objectiu afavorir la
lliure circulació de les persones treballadores a la Unió Europea. Ofereix diversos
serveis:
- Una plataforma on les entitats buscant personal i les persones buscant feina
poden deixar les seves ofertes i currículums
- Consells i eines per a preparar una candidatura
- Informació sobre les característiques dels mercats laborals de cada Estat
membre de la UE

CERV
AMIF
DIGITAL EUROPE
EU4HEALTH

FEADER
INVESTEU
COS EUROPEU DE SOLIDARITAT
ALTRES OPORTUNITATS
Pràctiques
Discover EU
Portal EURES

ÍNDEX
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Recursos útils
Enllaços cap a uns recursos útils a l’hora d’elaborar una estratègia de
participació en projectes europeus

107

Pàgines web d’interès

Per ampliar el vostre coneixement,
us recomanem el cicle de formacions
per accedir a fons europeus
organitzat per l’Ajuntament al 2021, i
en particular per a les PIMEs

Per a la recerca d’informació sobre els fons
europeus, us recomanem la pàgina de web
del departament d’Acció Exterior de la
Generalitat dedicada als fons europeus i
subscriure al seu butlletí

Per a la recerca de convocatòria NGEU, us
recomanem el cercador de l’oficina Next
Generation UE d’ACCIÓ

També per a la recerca d’informació
sobre els fons europeus existeix la Guia
d’Ajuts de la Unió Europea de la
Diputació de Barcelona

Per buscar convocatòries de
programes centralitzats, us
recomanem el portal Funding &
Tender opportunities de la
Comissió Europea
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Glossari
Co-finançament
Coordinador
Consorci
Convocatòria

Els fons europeus són donacions a fons perdut en forma de subvenció,
però s’espera de les entitats beneficiàries que contribuin a finançar una
part del projecte: és el co-finançament, entre 5 i 40% del cost total.
També Cap de fila.
És el soci responsable del projecte. En general, té una bona experiència
prèvia en projectes europeus i és qui té la idea del projecte.

Associació formal d’entitats de diferent naturaleza que col·laboren entre
elles i exploten el seu valor afegit i les seves complementarietats per dur a
terme la implementació d’un projecte europeu.
Les subvencions s’adjudiquen mitjançant processos competitius, les
convocatòries, en les que caldrà competir amb altres entitats de tota la
Unió Europeu per accedir als Fons europeus.
ÍNDEX
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Glossari
Elegibilitat
Fons europeus
Fons NGEU
Programa

Cada convocatòria estableix uns criteris d’elegibilitat, sèrie de diversos
requisits que ha de complir el consorci per poder prétendre als fons (per
exemple un número mínim de socis, les formes jurídiques admeses, etc.).
Ventall d’oportunitats de finançament provenint de la Unió Europea que li
permeten assolir les seves prioritats polítiques a través de la
implementació d'una multitud de projectes i accions que es reparteixen el
seu pressupost plurianual.

Fons europeus específics que la Unió Europea dedica al finançament de
mesures destinades a contrarestar les possibles conseqüències
econòmiques de la COVID19.
Atesa la immensitat del pressupost de la Unió Europea (anomenat Marc
Financer Plurianual), els Fons europeus es divideixen entre diversos
programes que s’encarreguen de gestionar-los i d’organitzar les
convocatòries.
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Glossari
Projecte
Proposta

Soci
Soci associat

Un projecte europeu consisteix un conjunt d’activitats implementades per
un consorci per aconseguir uns resultats predefinits i assolir uns objectius
en línia amb les prioritats de la Unió europea.

Una proposta és el document (anomenada memòria tècnica) que el
consorci presentada a una convocatòria, juntament amb els seus annexes
(com el pressupost), i on es descriu el projecte, els seus objectius, les seves
activitats i els resultats que es volen obtenir.
Entitat beneficiària d’una subvenció de la UE que forma part d’un consorci
encarregat d’implementar un projecte europeu.

Entitat associada a un Soci que contribueix a implementar una part petita
del projecte però que no rep cap finançament per part de la Unió Europea i
no participa més enllà d’aportar la seva experiència o visió en algun àmbit
de treball.
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Glossari
Subvenció
Work package

Una de les tres formes que poden assumir els Fons europeus.
Donacions a fons perdut distribuïdes mitjançant convocatòries
gestionades pels diversos programes europeus.

Els work packages són uns conjunt d’activitats o tasques que serveixen per
estructurar un projecte europeu.
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