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1.1.- METODOLOGIA I FONTS D'INFORMACIÓ

Per a l’elaboració d’aquest apartat s’han utilitzat, bàsicament, les fonts primàries
europees per tal d’analitzar el sistema de finançament europeu i les línies d’ajudes.
Per això, la pàgina de referència ha estat el portal de la Unió Europea
(http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_es.htm) que s’ha complementat
amb altres documents rellevants com el document sobre el pla multianual de
finançament (Multiannial financial framework 2014-2020 and EU budget 2014) o la
guia sobre el finançament de la UE (Guía para principiantes sobre la financiación de la
UE. Una visión de conjunto sobre las oportunidades de financiación de la UE en el
período 2014-2020).
Tot i així, cada programa específic té les seves pròpies disposicions i normatives que ha
estat necessari consultar per tal de conèixer qui són els possibles beneficiaris, quins
són els requisits, els objectius, etc, les quals coses es descriuran per tal de seleccionar
quins són els programes més recomanables.
La UE, tal com es detalla en el punt següent sobre les estratègies, agrupa els
programes de finançament en sis eixos, dels quals , dos fan referència al sistema de
funcionament intern. Els altres quatre són els que engloben els diferents programes en
els que es poden demanar diferents línies d’ajuts. Per cada eix s’han consultat les
regulacions específiques que s’han complementat amb les informacions extretes de les
pàgines web dels diferents programes. Tots els reglaments i directrius de la UE estan
disponibles des del portal de la UE (http://europa.eu/eu-law/decision-making/legalacts/index_es.htm).
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Taula: Distribució dels pressupost entre els programes de finançament europeu

Font: web www.europa.eu distribució pressupost

1.2.- EIXOS ESTRATÈGICS
Els programes europeus estan emmarcats en diferents eixos en els que queden
inclosos els diferents programes, amb un total de quatre eixos estratègics que a
continuació es detallen. Al final de l'apartat es procedirà a indicar un quadre resum per
facilitar-ne la comprensió.

EIX 1. Smart and Inclusive Growth

El primer eix fa referència al creixement intel·ligent i inclusiu (Smart and Inclusive
Grow), amb dues línies clarament diferenciades, el creixement competitiu i
l’ocupació per una banda i la cohesió social, econòmica i territorial per l’altra. És en
aquest eix on s’han identificat la majoria dels programes més interessants.
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En els programes inclosos en aquesta primera línia s’hi compten:


Connecting Europe Facility. Aquest programa dóna suport al desenvolupament
de xarxes interconnectades i transeuropees d'alt rendiment, sostenibles i
eficients en el camp de l'energia, les telecomunicacions i el transport; a la
construcció d’enllaços transfronterers inexistents; i a l’eliminació dels colls
d'ampolla al llarg dels principals corredors de transport transeuropeus.
L’objectiu és finançar projectes que no haurien estat desenvolupats pel
mercat. També preveu la creació d’un fons de gestió de les infraestructures
centralitzat per tal de minimitzar la càrrega administrativa i reduir els costos
per

al

pressupost

de

la

UE

(mobilitat

i

transport,

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/index_en.htm, i energia
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-commoninterest).


Copernicus. És un sistema europeu de monitorització de la Terra. Assegura
l’observació regular i el seguiment dels sub-sistemes de la terra, l’atmosfera, els
oceans i les superfícies continentals i ofereix informació fiable, validada i
garantida per ajudar a la presa de decisions ambientals i de seguretat (indústria
i empresa, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/space/copernicus/).



Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME). El programa COSME ajuda
a la competitivitat, creixement i sostenibilitat de les empreses europees, en
particulars les PIMES, i promou la iniciativa empresarial. Per aconseguir
aquests objectius el programa facilita l’accés de les PIMES al finançament
oferint garanties de préstec i capital de risc (indústria i empresa,
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/).



Customs, Taxation and Fight against Fraud. Té dues àrees clarament
diferenciades, duanes i fiscalitat i la lluita contra el frau. El programa de duanes
(Customs2020) dóna suport al funcionament i la modernització del sistema de
Duanes de la UE. El programa fiscal (Fiscalis 2020) dóna suport al funcionament
dels sistemes fiscals de la UE i, en particular, a la lluita contra el frau fiscal,
l’evasió fiscal i la planificació fiscal agressiva. Per aconseguir els seus objectius
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els dos programes financien una xarxa de comunicacions d’alta seguretat que
permet el intercanvi d’informació entre les duanes nacionals i les
administracions tributàries i promou el intercanvi de coneixements i la creació
de xarxes entre els funcionaris de duanes dels països de la UE i les autoritats
fiscals. El programa Pericles 2020 té l’objectiu de combatre la falsificació de
l’euro a Europa i a tot el món. Financia intercanvis i capacitació de les
autoritats, bancs i altres agents implicats en la protecció de les monedes i
bitllets d’euro. El programa Hercule III està dedicat a la lluita contra el frau, la
corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que afecti als interessos financers de
la UE, inclosa la lluita contra el contraban. El programa ajuda a les autoritats
nacionals en l’aplicació de la llei en la seva lluita contra les activitats il·legals
transfrontereres mitjançant el suport tècnic i operatiu i les activitats de
formació

professional

(duanes

i

taxes,

http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm, i oficina europea antifrau, http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm).


Employment and Social Innovation Programme. Aquest programa dóna suport
a l’ocupació i les polítiques socials. Ajuda als estats membres a dissenyar i
implementar reformes socials i laborals a nivell local, regional, nacional i
europeu a través de la coordinació de polítiques i la identificació, anàlisi i
intercanvi de bones pràctiques (ocupació, assumptes socials i integració,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1093).



Erasmus +. El programa Erasmus té com a objectiu millorar les habilitats i
l’ocupació dels joves. A través d’aquest programa es vol augmentar la qualitat
dels sistemes educatius europeus oferint fons pel desenvolupament
professional de l’educació i les pràctiques, així com per la cooperació entre
universitats,

instituts,

escoles,

empreses

i

ONGs

(Erasmus

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm).


Galileo. El programa Galileo és una iniciativa per un sistema de navegació
mundial per satèl·lit, oferint un servei de posicionament global garantit d’alta
precisió sota control civil. El sistema totalment desplegat constarà de 30
satèl·lits i la infraestructura terrestre associada. El programa serà operable amb
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el sistema GPS i el GLONASS, els altres dos sistemes de navegació per satèl·lit
(empresa

i

indústria,

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/index_en.htm).


Horizon 2020. El programa Horitzó 2020 té com a objectiu assegurar la
competitivitat global d’Europa, l’enfortiment de la seva posició en la ciència i el
seu lideratge industrial en innovació proporcionant inversió en les tecnologies
clau, un millor accés al capital i suport a les PIMEs. El programa pretén
afrontar els reptes socials, intentar reduir la separació entre recerca i mercat. El
programa està dissenyat per a ser un programa de recerca, bàsicament (Horitzó
2020, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/).



ITER. És un programa de col·laboració internacional (UE, EUA, Xina, Japó, Índia,
Rússia i Corea del Sud) per demostrar el potencial de la fusió nuclear com a font
d’energia. És un dels programes més ambiciosos de recerca en el món i els seus
resultats podrien canviar dràsticament el panorama de l’energia mundial obrint
camí cap a una font d’energia assequible, segura, inesgotable i lliure de CO2
(innovació

i

recerca,

http://ec.europa.eu/research/energy/euratom/index_en.cfm?pg=fusion&secti
on=iter.


Nuclear

decommissioning

assistance

programmes.

Són

programes

d’assistència al desmantellament nuclear per finançar el desmantellament
d’algunes

instal·lacions

a

Bulgària,

Lituània

i

Eslovàquia

(energia,

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/decommissioningnuclear-facilities).

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

6

Taula: distribució dels finançament europeu de l’eix 1a entre els programes

Font: Unió Europea, 2013

En funció de la temàtica descrita en cada un dels programes, s’han descartat aquells
que per la temàtica que tracten s’allunyen del propòsit de desenvolupament territorial
i de l’ocupació, és a dir, aquells relacionats amb la mobilitat i el transport, la
geolocalització i la navegació via satèl·lit, l’energia i les aduanes, taxes i lluita anti-frau.
S’han considerat rellevants els programes COSMEs, el d’ocupació i innovació social,
l’Erasmus + i l’Horitzó 2020.

En la segona línia, sobre cohesió territorial, econòmica i social (Economic, social and
territorial cohesion) s’inclouen els programes de política regional amb l’objectiu
d’ajudar als països i regions menys desenvolupats a assolir els mateixos nivells de
desenvolupament que les regions més desenvolupades promovent la cooperació interregional.


Cohesion Fund. El Fons de Cohesió té per objectiu reduir la diferència econòmica
i social entre els països membres, especialment aquells que tenen el PIB per
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habitant inferior al 90% de la mitjana Europea. Pel període entre 2014 – 2020
aquest afecta a Bulgària, Croàcia, Xipre, la República Txeca, Estònia, Grècia,
Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia i Eslovènia
(política regional, http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/).


Programes

European

Development

Regional

Fund.

Programes

de

desenvolupament regional per aquells països / regions que no poden optar al
Fons de Cohesió Social. Cada país i regió dins d’aquest país pot accedir a diferents
programes segons la seva situació. En el cas de Catalunya es pot accedir a
programes de “Smart Growth” i “SMEs Initiative” (política regional,
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/).


Territorial cooperation and transistion regions. El programa de cooperació
territorial dóna suport a les regions Europees per tal que treballin juntes en la
solució de problemes comuns. El finançament prové del Fons Europeu de
Desenvolupament i cada país pot optar a uns programes específics. Catalunya pot
optar al programa Interreg, al programa Interreg Espanya – França – Andorra
(POCTEFA), al programa Epson i al programa Mediterrani (política regional,
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/).



Youth Employment iniciative. Aquest programa dóna suport als joves que no
estan en el sistema educatiu i que tampoc tenen feina en aquelles regions que
tenen una taxa d’atur juvenil per sobre del 25%. La iniciativa es centra en la
integració d’aquests joves en el mercat laboral (ocupació, assumptes socials i
integració,
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=1829&further
News=yes).

Dels programes proposats en aquesta segona línia s’ha descartat el fons de cohesió
perquè Catalunya no es contempla com a regió dins d’aquest programa; però si s’ha
aprofundit en la resta de fons per veure quins són els requisits d’accés al
finançament.
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Taula: Distribució dels finançament europeu de l’eix 1b entre els programes

Font: Unió Europea, 2013

EIX 2. Sustainable Growth: Natural Resources

Aquest segon eix Inclou la política agrària comuna, la política de pesca, el
desenvolupament rural i les mesures mediambientals.
Els programes concrets són:


Common Agricultural Policy (pillar I). La política agrícola comuna té per
objectiu garantir un nivell de vida digne als agricultors i proporcionar als
consumidors un subministrament d’aliments estable i segur a preus
assequibles. El primer pilar d’aquesta Política Comuna Europea dóna suport als
agricultors a través de pagaments directes i mesures de suport al mercat
(agricultura i desenvolupament rural, http://ec.europa.eu/agriculture/cappost-2013/).



European Maritime Affairs and Fisheries. Conjunt de normes per la gestió de
les flotes pesqueres europees i per la conservació dels bancs de peixos. El Fons
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Europeu Marítim i de Pesca dóna suport a l’aplicació de la política de pesca
comuna per promoure el futur sostenible de la indústria pesquera europea i de
les comunitats de litoral amb especial èmfasi en la reconstrucció de les
poblacions de peixos, la reducció del impacte de la pesca en el medi marí, i
l’eliminació

progressiva

de

practiques

poc

sostenibles

(pesca,

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_en.htm).


Life programme. El programa LIFE vol millorar la implementació de la política i
normativa europea referent a medi ambient i clima. El programa contribueix a
la transició cap a una economia eficient dels recursos, a la protecció i millora de
la qualitat de l’entorn i a aturar i revertir la pèrdua de la biodiversitat (mediambient, http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm).



Rural Development (CAP pillar II). Ajuda a millorar la competitivitat de
l’agricultura i la silvicultura, a protegir el medi ambient i el paisatge, a millorar
la qualitat de vida i la diversificació de l’economia rural i el suport per al
desenvolupament

rural

local

(agricultura

i

desenvolupament

rural,

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/).
Taula: distribució dels finançament europeu de l’eix 2 entre els programes

Font: Unió Europea, 2013
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EIX 3. Security and citizenship

El tercer eix inclou justícia i afers interns, la protecció de les fronteres, les polítiques
d’immigració, la salut pública, la protecció del consumidor, la cultura, la joventut i la
informació i el diàleg amb els ciutadans.
Els programes concrets són:


Asylum, Migration and Integration Fund. Programa que es centra en els fluxos
de persones i la gestió integral de la migració. El fons dóna suport a les accions
que tractin els aspectes de la migració, incloent l’asil, la immigració legal, la
integració i el retorn dels no-nacionals en situació irregular (assumptes
exteriors, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migrationasylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm).



Civil Protection Mechanism. Coordina la resposta europea vers els desastres
naturals i els provocats per l’home dins i fora de la UE (protecció civil,
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en).



Consumer Programme. Aquest programa vol ajudar als ciutadans a gaudir
plenament dels seus drets com a consumidors i per participar activament en el
mercat únic. El programa es centra en quatre àrees: el seguiment i l’aplicació
de les normes de seguretat dels productes; la informació al consumidor i
l’educació; els drets dels consumidors i l’enfortiment de l’aplicació
transfronterera (consum, http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm ).



Creative Europe. Aquest programa dóna suport al cinema europeu i al sector
cultural i creatiu, enfocat als artistes, professionals de la cultura i de les
organitzacions culturals de les arts escèniques, arts plàstiques, l’edició, el
cinema, la televisió, la música, les arts interdisciplinàries, el patrimoni i la
indústria dels videojocs, que els permet operar a tot Europa, per arribar a noves
audiències i desenvolupar les habilitats que es necessiten en l’era digital. El
programa contribueix a la protecció i promoció de la diversitat cultural i
lingüística

d’Europa

(cultura,

http://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/index_en.htm).
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Europe for Citizens. El programa “Europa pels ciutadans” dóna suport a les
activitats per augmentar la comprensió i la consciència dels ciutadans europeus
sobre els seus valors i història. També vol implicar més a la gent en les activitats
cíviques i democràtiques a través de debats sobre temes relacionats amb la UE
(ciutadania,

http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-

programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm).


Food and feed. El nou programa de salut animal i vegetal té com a objectiu
l’enfortiment de l’aplicació de les normes de salut i seguretat per a tota la
indústria agroalimentària. El paquet de mesures proporciona un enfocament
modernitzat i simplificat per a la protecció de la salut així com eines més
eficients per garantir l’aplicació efectiva de les normes de la cadena
agroalimentària

(consum

i

salut,

http://ec.europa.eu/dgs/health_food-

safety/index_en.htm).


Health. L’objectiu d’aquest programa és fomentar la salut a Europa, fomentar
la cooperació entre els estats membres per millorar les polítiques de salut que
beneficien als ciutadans. El programa té per objectiu complementar les
polítiques de salut dels Estats membre de la UE per promoure la salut, reduir
les desigualtats en la salut, protegir les persones de greus amenaces
transfronteres per la salut, fomentar la innovació en aquest àmbit I augmentar
la

sostenibilitat

dels

sistemes

sanitaris

(salut

pública,

http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_en.htm).


Internal Security Fund. El Fons de Seguretat Interior dóna suport a la
implementació de l’estratègia de seguretat interior i la cooperació policial,
incloent la gestió de les fronteres exteriors de la Unió (assumptes exteriors,
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylumborders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm).



IT systems. Les autoritats europees necessiten cooperar en la gestió de les
fronteres per tal d’assegurar la seguretat de tots els ciutadans i viatgers a la UE.
Per això es plantegen mecanismes d’intercanvi d’informació com el Visa
Information System (VIS) que permet als Estats de l’espai Schengen intercanviar
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dades dels visats i el Schengen Information System (SIS) que permet als Estats
de l’espai Schengen intercanviar dades de criminals sospitosos, persones que
no tenen el dret d’entrar o estada a l'UE, persones perdudes o robades…
(assumptes

exteriors,

http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migrationintegration-fund/index_en.htm).


Justice Programme. El programa de Justícia vol assegurar que la normativa civil
i penal europea s’aplica de manera efectiva. Ajuda a assegurar un accés
igualitària a la justícia per les persones i les empreses en casos entre fronteres
europees i ajuda a les accions coordinades contra el crim i les drogues (justícia,
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm).



Rights, Equality and Citizenship. El programa vol fer efectius en la pràctica els
drets i les llibertats dels ciutadans fent-los més coneguts arreu de la UE. També
promou els drets de la infància, els principis de la no discriminació (racial o per
origen ètnic, religiós o de creences, discapacitat, edat o orientació sexual) i la
igualtat de gènere (incloent projectes per combatre la violència contra les
dones

i

els

nens)

(justícia,

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm).
La distribució dels fons d'aquest eix entre els diferents programes és el següent:
Taula: distribució dels finançament europeu de l’eix 3 entre els programes

Font: Unió Europea, 2013
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Dels programes proposats en aquest eix s’han descartat aquells que queden lluny dels
objectius de la política municipal com aquells relacionats amb els assumptes exteriors.
S’han seleccionat aquells que s’han considerat de possible interès; el programa de
consum, el programa de cultura (Europa Creativa), el programa per la ciutadania i els
relacionats amb l’alimentació, el menjar i la salut).

EIX 4. Global Europe

Europa Global és l’encapçalament del quart eix i engloba totes les accions externes
(política exterior) desenvolupades per la UE com el desenvolupament de l’assistència i
l’ajuda humanitària, amb excepció del EDF (European Development Fund) que ofereix
ajuda al desenvolupament de la cooperació amb els països d’Àfrica, el Carib i el Pacífic.
Com que aquest fons no està finançat amb fons europeus sinó que prové de
contribucions directes dels Estats Membres, no entra en aquest programa.


Common Foreign and Security Policy. El paper de la política exterior i de
seguretat de la UE és el de preservar la pau i enfortir la seguretat internacional;
promoure la cooperació internacional; i desenvolupar i consolidar la
democràcia, l’Estat de Dret i el respecte dels drets humans i les llibertats
fonamentals

(acció

exterior

de

la

UE,

http://www.eeas.europa.eu/cfsp/index_en.htm).


Development Cooperation Instrument. El instrument de Cooperació al
Desenvolupament es centra en la lluita contra la pobresa als països en vies de
desenvolupament. També contribueix a la consecució d’altres objectius de
l’acció exterior de la UE, en particular, el foment del desenvolupament
econòmic, social i ambiental sostenible, així com la promoció de la
democràcia, l’Estat de Dret, la bona governança i el respecte dels drets humans
(desenvolupament

i

cooperació,

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-
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programming/funding-instruments/development-cooperation-instrumentdci_en).


EU Aid Volunteers. Aquest és un projecte que ofereix formació pràctica per
voluntaris humanitaris i assegura el seu desplegament en les operacions
d’ajuda humanitària en tot el món (ajuda humanitària i protecció civil,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en).



EU Civil Protection and European Emergency Response Coordinations Centre.
És el fons que coordina la resposta de la UE als desastres naturals i d’origen
humà dins i fora de la Unió (ajuda humanitària i protecció civil,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en).



European Instrument for Democracy and Human Rights. Aquesta eina per la
democràcia i els drets humans dóna suport a la promoció de la democràcia i els
drets humans en els països que no són membres de la UE.



European neighbourhood Instrument. Aquesta eina promou la cooperació i el
progrés econòmic integrat entre la Unió i els seus països veïns
(desenvolupament

i

cooperació,

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instrumentsprogramming/funding-instruments/development-cooperation-instrumentdci_en).


Guarantee fund for External actions. El Fons de Garantia per les accions
exteriors cobreix els impagaments de préstecs I garanties concedits a tercers
països o per a projectes en països no pertanyents a la UE (assumptes financers i
econòmics,
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/market/index_en).



Humanitarian aid. L'objectiu de la política humanitària europea és oferir
assistència, seguretat i protecció a les persones fora de la UE víctimes de
desastres naturals o causats per l’home (ajuda humanitària i protecció civil,
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en).



Instrument for Nuclear Safety Cooperation (INSC). Aquesta eina ofereix suport
a la seguretat nuclear, protecció contra la radiació i aplicació de mesures de
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protecció eficients i efectives pels materials nuclears en països fora de la UE
(desenvolupament

i

cooperació,

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instrumentsprogramming/funding-instruments/development-cooperation-instrumentdci_en).


Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II). Eina per al suport i la
preparació

de

l’adhesió

a

la

UE

(desenvolupament

i

cooperació,

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instrumentsprogramming/funding-instruments/development-cooperation-instrumentdci_en).


Instrument contributing to stability and peace. Aquest instrument vol
contribuir a l’estabilitat i la pau (ICPS). És un dels instruments clau d’ajuda
exterior que permeten a la UE ajudar a prevenir I respondre a les crisis actual o
emergents

en

tot

el

món

(política

exterior

i

serveis,

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm).


Macro-financial assistance. L’ajuda macro-financera és una eina de resposta a
crisis excepcionals de la UE. Proporciona préstecs i donacions als veïns de la UE
que tenen dificultats pressupostàries greus però, en general, a curt termini. És
condicional i complementa l'assistència del Fons Monetari Internacional
(assumptes

financers

i

econòmics,

http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/market/index_en).


Partenrship Instrument (PI). L’objectiu general d’aquest instrument és avançar
i promoure els interessos de la UE mitjançant el suport a la dimensió exterior
de les polítiques internes (per exemple, la competitivitat, recerca i innovació, la
migració) i per abordar els principals reptes globals (per exemple, la seguretat
energètic, el canvi climàtic i el medi ambient) (política exterior i serveis,
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-wedo/instrument_contributing_to_stability_and_peace_en.htm).

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

16

La manera en que es reparteixen els fons entre aquests programes és la que es recull a
la taula de continuació.
Taula: distribució dels finançament europeu de l’eix 4 entre els programes

Font: Unió Europea, 2013

Finalment, els programes proposats en aquest eix es basen en prestar ajuda i suport a
països que no són membres de la UE, tant en termes d’ajuda humanitària com en
termes de cooperació amb països de la UE. D’entrada, de moment, aquests
programes s’han descartat perquè es considera que primer cal consolidar els vincles
amb els països de la Unió Europa.
En un futur podria ser interessant, no obstant, contemplar l’opció d’un programa de
desenvolupament amb altres països en els que s’identifiquin possibles sinèrgies.
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Quadre resum

1.- Smart and Inclusive Growth
Competitiveness for

1.1.- Connecting Europe Facility

growth and jobs

1.2.- Copernicus
1.3.- Competitiveness of Enterprises and SMEs
(COSME)
1.4.- Customs, Taxation and Fight against
Fraud
1.5.- Employment and Social Innovation
Programme
1.6.- Erasmus +
1.7.- Galileo
1.8.- Horizon 2020
1.9.- ITER
1.10.- Nuclear decommissioning assistance
programmes

Economic,
and

social
territorial

cohesion

1.11.- Cohesion Fund
1.12.- European Regional Development Fund
1.13.- Territorial cooperation and Transition
regions
1.14.- Youth Employment iniciative

2.- Sustainable Growth: natural resources
2.1.- Common Agricultural Policy (pillar I)
2.2.- European Maritime Affairs and Fisheries
2.3.- Life programme
2.4.- Rural Development (CAP pillar II)
3.- Security and citizenship
3.1.- Asylum, Migration and Integration Fund
3.2.- Civil Protection Mechanism

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

18

3.3.- Consumer Programme
3.4.- Creative Europe
3.5.- Europe for Citizens
3.6.- Food and feed
3.7.- Health
3.8.- Internal Security Fund
3.9.- IT systems
3.10.- Justice Programme
3.11.- Rights, Equality and Citizenship
4.- Global Europe
4.1.- Common Foreign and Security Policy
4.2.- Development Cooperation Instrument
4.3.- EU Aid Volunteers
4.4.- EU Civil Protection and European
Emergency Response Coordinations Centre
4.5.- European Instrument for Democracy and
Human Rights
4.6.- European neighbourhood Instrument
4.7.- Guarantee fund for External actions
4.8.- Humanitarian aid
4.9.-

Instrument

for

Nuclear

Safety

Cooperation (INSC)
4.10.- Instrument for Pre-accession Assistance
(IPA II)
4.11.- Instrument contributing to stability and
peace
4.12.- Macro-financial assistance
4.13.- Partenrship Instrument (PI)
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1.3.- FONTS DE FINANÇAMENT I PROGRAMES
OBJECTIU
En aquest apartat s'abordarà quines són les diferents fonts de finançament europees i
quina és la manera de poder accedir als fons europeus. Posteriorment es presentarà
la selecció de programes rellevants per Girona que ha fet l'equip de treball de BIM
Consultors. Aquesta selecció s'ha fet en base a l'anàlisi dels fons i les característiques
identificades de la ciutat gironina i el seu entorn urbà. Finament, es procedirà a
facilitar un quadre resum.

Fonts de finançament

Les polítiques de la UE s’implementen a través d’una àmplia gama de programes i fons
que ofereixen suport financer a diferents beneficiaris. Els programes i les formes de
finançament s’aproven per llei i solen tenir una durada de diversos anys. Actualment
ens trobem en el marc multianual de finançament 2014-2020 aprovat per la Unió
Europea el 2013 i que ofereix finançament, com s’ha dit abans, a diferents projectes i
programes relacionats amb el desenvolupament regional i urbà, l’ocupació i integració
social, l’agricultura i el desenvolupament rural, els assumptes marítims, la investigació i
la innovació i l’ajuda humanitària. Així, aquest marc multianual cobreix un període de
set anys, però no es tracta del pressupost de la UE per aquest temps sinó el marc per
programar financerament el pressupost assegurant una reflexió estratègia sobre com
invertir els fons de la UE.
El finançament per a tots aquest programes pot ser de diferents tipologies
(subvencions, contractes públics o altres formules com préstecs, garanties i premis). En
aquest cas la tipologia de finançament en la que ens centrem és en la modalitat de les
subvencions, que es regeix per normes estrictes: cal seguir l’ús dels fons i garantir que
els diners es gastin de manera transparent i responsable. Són diferents els beneficiaris
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que poden sol·licitar finançament (PIMEs, ONG, joves, investigadors, agricultors i
empreses rurals...).
Els organismes públics poden beneficiar-se d’una sèrie d’oportunitats de
finançament de la UE, des d’inversions per desenvolupar l’eficàcia i la capacitat
institucional fins a projectes de finançament d’infraestructura local.
Les principals fonts de finançament a les que la UE recomana optar són:´
1.- Política de cohesió.
La política de cohesió (o regional) dóna suport a la cohesió econòmica, social i
territorial en les regions que poden optar a finançament. Les normes per gastar els
fons de la política de cohesió s’han simplificat per facilitar i millorar la coordinació. El
pressupost de la UE per al període 2014-2020 preveu una inversió en política de
cohesió de 325.000 milions d’euros en els països, ciutats i regions de la UE.
2.- Fons Estructurals i d’Inversió Europeus
Hi ha cinc fons principals que es combinen per donar suport al desenvolupament
econòmic en tots els països de la UE:
1.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

2.

Fons Social Europeu (FSE)

3.

Fons de Cohesió

4.

Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEDER)

5.

Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

Totes les regions de la UE poden beneficiar-se de les ajudes del FEDER i el FSE. El Fons
de Cohesió es destina a les regions menys desenvolupades.
Els organismes públics poden sol·licitar finançament regional. Un dels objectius del FSE
és contribuir a millorar la qualitat de la governança i de l’Administració Pública. El FSE
s’executa en cooperació entre les autoritats públiques, els interlocutors socials i
organismes a nivell nacional, regional i local.
Els projectes del FSE es podrien dirigir, per exemple, a funcionaris que puguin
necessitar una millor formació en l’ús de les noves tecnologies de la informació o
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ajudar a les autoritats públiques i les parts interessades a col·laborar per dissenyar i
posar en pràctica programes d’èxit.
3.- Jaspers i Jessica
Són dues eines especials dirigides a donar suport als organismes públics. Van ser
desenvolupats conjuntament per la Comissió Europea, el Banc Europeu d’Inversions i
altres institucions financeres.
Jaspers és un mecanisme d'assistència tècnica per tal que les administracions
públiques preparin grans projectes que podrien ser cofinançats amb fons de la UE.
Jessica ajuda als organismes públics a trobar socis, incloses les empreses privades, per
crear fons destinats a donar suport al desenvolupament urbà.
4.- Altres possibilitats.
La iniciativa Ocupació Juvenil afavoreix als joves sense estudis ni feina ni formació de
les regions amb una taxa de desocupació juvenil superior al 25%. Està oberta a tots els
organismes públics. Les autoritats locals i regionals també poden sol·licitar ajudes de
projectes finançats en el marc d’altres mecanismes com els de l’Horitzó 2020 sempre
que compleixin els criteris d’elegibilitat de les convocatòries.

Selecció de programes

A partir d’aquesta informació i de l’estudi dels programes, s’ha fet una selecció dels
que s’han considerat estratègicament més rellevants. Cal remarcar que el sistema de
finançament de la UE, a partir de programes marc i convocatòries específiques a
vegades dóna la sensació de ser laberíntic, amb programes que estan interconnectats
entre ells i que obliga a tenir en compte els diferents aspectes per tal de conèixer
quines són les bases de finançament i les condicions requerides. Els programes que
s’han tingut en compte després d’aquesta primera selecció han estat els que es
detallen a continuació:
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1.- Connecting Europe Facility
D’acord

amb

les

directrius

generals

del

programa

(https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility), els eixos bàsics d’actuació
es centre en tres àmbits: el transport, l’energia i les telecomunicacions. Per als dos
primers àmbits les convocatòries estan tancades i de moment no hi ha previsió de que
n’apareguin de noves (no apareixen cada any) i estan pensades més per estats que per
autoritats locals.
En canvi, en l’àmbit de les telecomunicacions si que hi ha previsió de que pròximament
s’obri una convocatòria de projectes, però encara no hi ha informació al respecte, per
tant, encara que sigui un programa que es pugui considerar rellevant i estratègic per la
importància que estan assolint les eines de comunicació digital en el context
contemporani, no s’ha desenvolupat en les fitxes.

2.- Competitiveness of Enterprises and SMEs (COSME)
El programa COSME és un programa destinat, bàsicament, a les PIMEs i a priori podria
sembla que una institució com l’Ajuntament de Girona no hi té cabuda, però hi ha
alguns àmbits i algunes convocatòries en les que es considera que l’ajuntament pot
participar, sempre que aconsegueix crear un partenariat amb PIMEs de la localitat.
D’acord amb l’Annual Work Programme i les informacions que apareixen en la pròpia
pàgina del programa (http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm) , hi ha quatre àmbits
d’actuació:


Accés al fiançament



Accés als mercats



Crear millors condicions marc per la competitivitat



Fomentar el rendiment

Cadascun d’aquests àmbits d’actuació té les seves pròpies convocatòries en diferents
àmbits específics. Les que s’ha acabat valorant que eren d’interès són:
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Clúster Excellence Programme, que promou la creació de xarxes d’empreses a
nivell europeu per fomentar la competitivitat i facilitar l'accés al mercat. Com que
es demanar posa en contacte diferents empreses d’una regió amb empreses
d’altres països és interessant que hi hagi algunes institucions que liderin el procés.
Cal escollir, de totes maneres, els àmbits en els que estratègicament es pugui
excel·lir. D’acord amb autors com Capellà (2012), Puig (2012) o Cals (2013)
l’economia gironina es basa en una economia de serveis i, en l’àmbit industrial, té
un pes important, l’alimentació, que són alguns dels eixos bàsics de la Unió
Europea.



Disseny de béns de Consum, és un programa per afavorir la introducció de les
noves tecnologies en els sistemes de producció i gestió. A partir del inventari de
recursos s’han identificat alguns actors (Parc científic i tecnològic) que potser
podrien liderar aquesta proposta.



Suport al creixement sostenible i competitiu del sector turístic. El turisme en el
context català és una indústria important que aporta prop del 12% del PIB, segons
dades de la Generalitat. A les comarques gironines el turisme també és una realitat
i també a la ciutat de Girona, per tant, una estratègia de suport al creixement
sostenible en termes de desestacionalització, creació de nous productes o
accessibilitat es considera estratègica.

3.- Employment and Social Innovation Programme (EaSI)
Aquest programa és un instrument financer a nivell europeu per tal de promoure la
qualitat i sostenibilitat de l’ocupació i aglutina els programes Progress, Eures i de
Micro-finançament del període de finançament anterior. Els tres eixos d’acció són
(Work Programme Funding Priorities, European Union Programme for Employment
and Social Innovation, 2015):


La modernització de l’ocupació i les polítiques socials (61% del pressupost)



La mobilitat laboral



L’accés al micro-finançament i d'intraprenedoria social.
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El programa planteja 11 convocatòries de projectes diferents, de les que se n’han
escollit tres que es consideren estratègiques en l’àmbit de la promoció econòmica i
l’ocupació (ocupació juvenil, disseny de polítiques socials i formació). Cal remarcar que
la de formació és molt interessant però requereix la creació d’un consorci amb 10
països participants.

4.- Erasmus
Tot i que el programa Erasmus es considera interessant per que comporta de mobilitat
i formació dels joves i, al mateix temps, millora de l’ocupació, s’ha descartat com a
possible línia estratègica perquè correspon als organismes de formació desenvolupar
aquestes iniciatives.

5.- Horizon 2020
El programa Horizon 2020 és el instrument financer per implementar les polítiques
europees per a la recerca i la innovació que neix amb la voluntat política que
l’economia europea es basi en la recerca i el coneixement. Tot i que és un programa de
recerca fa especial èmfasi en la recerca multidisciplinària en la participació de tots els
actors involucrats en el procés (associacions, empreses, consumidors, legisladors,
agències

públiques,

etc.)

(

(Horitzó

2020,

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/).
D’acord amb Honrado, Molero i Díaz (2014) el programa s’estructura en tres grans
pilars, en els quals se centra la major part de l’activitat i el pressupost: ciència
excel·lent, lideratge industrial i reptes socials. Cada un d’aquests pilars es divideix en
un seguit de programes i objectius específics. Cada programa marc dóna resposta a
una part important de les polítiques europees i posa l’accent en diferents àrees de
coneixement segons el context. Aquest programa sorgeix en el marc de la crisi
econòmica que ha assolat Europa i per això els reptes a abordar són crear i mantenir el
lideratge industrial europeu i reforçar l’excel·lència científica perquè ajudi a un
creixement sostenible de l’economia.
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Taula: Estructura del programa Horizon 2020
1
Ciència Excel·lent

2
Lideratge industrial

3
Reptes
societat

Consell Europeu de
Recerca

Lideratge en
tecnologies
industrials i
capacitadores

Salut, canvi
demogràfic i
benestar

Joint
Research
Centre (JRC)

Seguretat
alimentària,
agricultura
sostenible i
bioeconomia

Ampliació de la
participació

Tecnologies Futures i
Emergents
Accions Marie
Sklodowska Curie
Infraestructures de recerca
-

-

Tecnologies de la
informació i la
comunicació
Nanotecnologies
Materials avançats

de

la Accions directes:

Energia segura, neta
i eficient

Biotecnologia
Fabricació i
processament
avançats
Espai

Ciència amb i per
la societat

Transport
intel·ligent, ecològic
i integrat
Acció pel clima,
eficiència de
recursos i matèries
primeres

Accés al
finançament risc
Innovació a les PIME Societats inclusives,
innovadores i
reflexives
Societats segures

Institut Europeu
d’Innovació
i
Tecnologia (EIT)

Joint
Porgramming
Col·laboració
públicoprivada
(P2P)

Joint Technology
Initiatives
Col·laboració
públicoprivada
(P2B)

EURATOM
Font: Hornado, Molero i Díaz (2014)
El programa Horizon 2020 és un dels més competitius i, tal com es veu, inclou molts
àmbits d’actuació. De tots aquells, les propostes que s’han considerat més
estratègiques, d’acords amb els recursos que té la ciutat i amb el que apunten diversos
autors (Cals,2012; Puig, 2013; Capellà, 2012, entre altres) sobre la situació econòmica
actual són:
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Programa per la innovació i la integració dels joves en el mercat de treball i que
es complementa amb el programa ja proposat per accions per als joves EaSI.



Programa “reflective” sobre patrimoni cultural i identitat europeu, aquest
programa té molts eixos d’actuació però el rerefons és contribuir a la preservació
del patrimoni cultural comú europeu per tal de crear sentiment de ciutadania
europea. En aquesta sentit buscar vincles amb altres ciutats europees per la
posada en valor comuna del patrimoni (sempre pensant, també, en l’àmbit de les
noves tecnologies) pot ser una línia estratègica important.



Noves formes d’innovació. Aquest programa també té diverses convocatòries,
però hi ha algunes línies específiques per les administracions públiques i com
millorar o innovar en els processos de governança i en la integració amb els altres
agents econòmics, públics i privats.



Superació de la crisi. El portafoli d’activitats d’aquesta àrea es centra en la recerca
socio-econòmica i en l’àmbit del comportament (anàlisi del comportament dels
ciutadans, ecosistemes urbans, estructures urbanes, modernització de les
polítiques socials...)

Les accions proposades s’emmarquen, sobretot, en l’àmbit dels reptes per la societat.
El primer àmbit, sobre ciència excel·lent s’ha descartat perquè està pensat, sobretot,
per fomentar la investigació en l’àmbit acadèmic i empresarial. El mateix passa amb el
segon eix, el lideratge industrial, en el que caldria una important implicació de les
empreses.

6.- Programes de cooperació i desenvolupament regional
Dins dels programes de cooperació i desenvolupament regional, s’ha escollit aquells
en els que la regió de Catalunya està inclosa entre els possibles beneficiaris i que, a
vegades, combinen diferents fonts de finançament (sobretot es basa en el FEDER però
amb participacions d’altres fons com el FSE).
En aquest context apareix l’estratègia RIS3CAT de la Generalitat que, mitjançant un
procés de concurrència competitiva, permet a les institucions obtenir subvencions del
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programa FEDER per cofinançar el pla d’actuacions. El pla d'acció de la RIS3CAT
identifica 4 tipus d'actuacions que incideixen en el sistema de recerca i innovació i en
el teixit productiu i que contribueixen a avançar en el procés d'especialització
intel·ligent i cap als objectius i la visió 2020.
1. Instruments de la RIS3CAT per a l'especialització intel·ligent. Són
instruments nous, fonamentats en la col·laboració publico-privada i que
contribueixen al procés d'especialització intel·ligent del teixit productiu de
Catalunya: ‐ comunitats de la RIS3CAT, ‐ projectes d'especialització i
competitivitat territorial (PECT) i ‐ activitats emergents.
2. Instruments de R+D+I emmarcats en la governança de la RIS3CAT: ‐ nuclis
tecnològics, ‐ altres projectes col·laboratius, ‐ indústria del coneixement, ‐
altres instruments de transferència tecnològica, ‐ compra pública innovadora, ‐
capacitats tecnològiques de les infraestructures de recerca i innovació, ‐
cooperació internacional i ‐ ciutats intel·ligents.
3. Altres instruments o actuacions de suport a l’R+D+I, que contribueixen a la
realització dels objectius de la RIS3CAT però que no estan subjectes al seu
sistema de governança. Per a cada cas s'articulen els mecanismes de
coordinació més adequats.
4. Polítiques i actuacions públiques que incideixen en el sistema de recerca i
innovació i que contribueixen a la realització dels objectius de la RIS3CAT, tot i
que no s'inclouen en el pla d'acció, ja que es regeixen pels seus propis
objectius, pressupostos i indicadors.
Els programes escollits, que es consideren estratègics, són el MED, l’URBACT, el
POCTEFA i el SUDOE. Tots ells són programes de cooperació, per tant, cal pensar en
crear una xarxa de territoris o ciutats amb característiques similars o amb punts en
comú en els que treballar.
El programa MED (http://www.programmemed.eu/en) és un programa de cooperació
amb altres regions de la franja Mediterrània en base a quatre eixos, que són la
innovació , el medi ambient, l'accessibilitat i el desenvolupament regional. Tenint en
compte que les economies d’altres regions mediterrànies es basen en pilars similars als
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de Girona (una economia basada en el sector serveis i amb sectors industrials com els
de l’alimentació) es poden proposar estratègies per millorar el desenvolupament
d’aquestes regions.
El programa URBACT (http://urbact.eu/) dóna suport a les ciutats en àmbits integrats
de desenvolupament basats en la reconversió d’espais abandonats, la planificació de la
ciutat, la mobilitat urbana, el patrimoni i la cultura, etc. Per tant, aquesta línia és
interessant a tenir en compte per desenvolupar projectes de ciutat que es considerin
estratègics en col·laboració amb altres ciutats europees. Aquí també es pot pensar en
quins són els reptes per la ciutat en termes de planificació, mobilitat, etc.
El programa POCTEFA (https://www.poctefa.eu/) és un dels més estratègics per
proposar la col·laboració amb els territoris veïns. Es tracta d’un programa de
cooperació entre Espanya, França i Andorra centrat en les regions transfrontereres
dels Pirineus i que aborda reptes com la mobilitat o la preservació de patrimoni. En
aquest context cal fer la reflexió estratègica per identificar quines són aquelles àrees
en les que la cooperació seria interessant per la ciutat.
Finalment, el SUDOE (http://www.interreg-sudoe.eu/ESP) és un programa de
cooperació entre els països del sud-oest d’Europa, per tant, Espanya, França i Portugal,
en una línia molt similar al del POCTEFA però en un àmbit territorial diferent. Per tant,
de nou, cal fer una reflexió estratègica sobre en quins àmbits es pot cooperar.

7.- Creative Europe
Finalment, per les característiques de la ciutat, un altre programa que s’ha considerat
estratègic per a la ciutat és el programa Creative Europe, per tal de fomentar i
potenciar els recursos culturals (http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/).
Dins del programa marc de cultura es planteja l’estratègia de l’Europa Creativa per
donar suport als sectors culturals i creatius (entre els que s’inclouen àmbits com la
creació artística, el teatre, el cinema, la música, el patrimoni, els videojocs...). Una de
les idees clau del projecte és la de crear xarxes de cooperació entre els països, per
exemple, en àmbits estratègics per la ciutat com el teatre.
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Taula resum

La taula resum dels programes recomanats és la següent.

Taula: Resum dels programes recomanats
NOM PROGRAMA

OBJECTIU

PARTICIPANTS

COSME – Clúster
Excellence Programme

Creació de Xarxes
d’empreses en diferents
sectors

Cal crear un clúster
empresarial compost per 3
xarxes de 3 països
europees

COSME - Disseny de béns
de Consum

Aplicació de noves
tecnologies, disseny, etc. a
les PIMEs

Cal una PIME que lideri el
projecte, però no cal
comptar amb altres països

COSME - Suport al
creixement sostenible i
competitiu del sector
turístic

Suport al
desenvolupament turístic

Clústers de 5
organitzacions de 4 països
diferents, excepte per
l’àmbit de l’accessibilitat
que són 2 països.

EaSI - Awareness raising,
disseminations and
outreach activities on
Youth Guarantee offers

Suport a l’ocupació jove
(disseminació, accés al
mercat de treball)

Es pot formar consorci
amb altres institucions i
països però no és un
requisit imprescindible

EaSI - Supporting the
design and
implementation of
innovative social policy
reforms

Polítiques d’ocupació i
integració social

Es pot formar consorci
amb altres institucions i
països però no és un
requisit imprescindible

EaSI - European Sectoral
Skills

Formació i
desenvolupament de les
habilitats en els diferents
àmbits d’ocupació

Cal un consorci amb un
mínim de 10 països
membres

Horitzó 2020 - The young
generation in an
innovative, inclusive and
sustainable Europe

Mercat de treball i
inclusión de joves

3 entitats de 3 països

Horitzó 2020 - Reflective
Societies: Cultural
Heritage and European
Identites

3 entitats legals en 3
països diferents
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Horitzó 2020 - New Forms
of Innovation

Tant per innovació,models
de negoci, TIC per a
l’aprenentatge, PIME,
govern

3 entitats legals i en 3
països diferents

Horitzó 2020 - Overcoming
the Crisis: New Ideas,
Strategies and Governace
Structures for Europe

Economia sostenible,
gestió de la recuperació
europea, reptes polític,
TICS I sector públic

3 entitats i 3 països
diferents

MED 2014-2020

Programa de cooperació
(temes de creixement
intel·ligent, innovació i
creixement sostenible /
eficiència energètica /
protecció dels recursos
naturals i culturals /
Mediterrani compartit)

Països Mediterranis

URBACT III

Programa de cooperació
(àrees urbanes, similar al
MED però també amb
promoció de llocs de
treball i suport a la
mobilitat labora)

POCTEFA

Interreg entre Espanya,
França i Andorra

SUDOE

Interreg sud-oest d’Europa

Creative Europe

Culture cooperation
projects

Calen entre 4 i 6 ciutats de
3 països diferents

Font: elaboració pròpia
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1.4.- FITXES DELS PROGRAMES SELECCIONATS

En aquest apartat es procedeix a realitzar una fitxa detallada per cadascú dels
programes seleccionats com a rellevants o interessants per a la ciutat de Girona.

Nom del projecte:

Programa d’Excel.lència - Clúster Excellence Programme
– COSME

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1287/2013 establishing a Programme
for the Competitiveness of Enterprises and small and
medium-sized enterprises (COSME)
Enterprise and Industry website:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
De desembre a març (aprox.). Anualment
El programa COSME ajuda a la competitivitat, creixement
i sostenibilitat de les empreses europees, en particulars
les PIMES, i promou la iniciativa empresarial. Per
aconseguir aquests objectius el programa facilita l’accés
de les PIMES al finançament oferint garanties de préstec i
capital de risc.
L’objectiu principal d’aquesta convocatòria és intensificar
el treball en xarxa i la col·laboració a través de les
fronteres i entre diferents sectors; així com donar suport
a la creació dels “European Strategic Clúster
Partnerships” (ESCP) per liderar la cooperació en els
àmbits d’interès estratègic, en particular per ajudar al
desenvolupament de les indústries emergents.
Les xarxes o clústers interessats han d’estar implicats en
una col·laboració industrial estratègica (o han d’estar
planificant de treballar conjuntament) en un projecte
transnacional en qualsevol sector industrial o de serveis,
amb la voluntat de:
 Millorar les pràctiques de gestió així com els
avantatges competitius i les capacitats d’anàlisi de la
cadena de valors ;
 Oferir serveis de qualitat a les PIME, especialment
integrant la creativitat en el negoci, facilitant la
internacionalització, explotant i difonent millor les
tecnologies clau, assistir a les empreses en l’àmbit
legal i buscant millores en l’ús eficient dels recursos

Període de presentació
Objectiu general
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Objectius específics

A través d’aquesta convocatòria es dóna suport ales
organitzacions dels clústers, a les xarxes d’empreses i als
seus gestors per oferir serveis d’alta qualitat a les PIMES
de les diferents àrees, incloent l’accés als mercats
estrangers.
Es poden presentar dues tipologies diferents de
projectes:
Línia 1: Accions preparatòries per l’establiment i
formació de ESCP. Les activitats en aquesta línia han de
contribuir al desenvolupament d’una estratègia
d’internacionalització conjunta i a la creació d’un mapa
de ruta per la seva implementació.

Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar
% màxim a subvencionar

Nom del projecte:
Ordre (normativa)

Període de presentació
Objectiu general

Línia 2: Accions per donar suport a la implementació,
prova i posterior desenvolupament de ESCP ja creats.
Poden incloure accions de cooperació amb agents
estratègics de tercers països (fora d’Europa).
Poden participar en el projecte entitats legals públiques i
privades.
Els projectes han d’estar integrats per:
- Mínim de 3 xarxes d’organitzacions o empreses
- Mínim de 3 països (Estats membres o països
participants en el programa COSME).
24 mesos
Línia 1: 187.500€ (es preveu finançar 8 projectes)
Línia 2: 450.000€ (es preveu finançar 5 projectes)
La UE finança el 75% del projecte

Disseny de Béns de Consum – COSME
Regulation (EU) No 1287/2013 establishing a Programme
for the Competitiveness of Enterprises and small and
medium-sized enterprises (COSME)
Enterprise and Industry website:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
Maig – juliol (aprox.)
El programa COSME ajuda a la competitivitat, creixement
I sostenibilitat de les empreses europees, en particulars
les PIMES, i promou la iniciativa empresarial. Per
aconseguir aquests objectius el programa facilita l’accés
de les PIMES al finançament oferint garanties de préstec i
capital de risc.
La convocatòria dels béns de consum basada en el
disseny (WORTH) té com a objectiu reduir el temps de
llançament al mercat de solucions innovadores, eliminar
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Objectius específics

els obstacles a l'aplicació més àmplia de solucions
creatives, crear o ampliar mercats per als productes (o
serveis) i, finalment, millorar la competitivitat de PIME
europees en els mercats internacionals.
Objectius generals són:
- Augmentar la creativitat i la capacitat d'innovació
de les PIME i, per tant, millorar la seva
competitivitat global.
- Multiplicar el impacte de les solucions del
projecte i mobilitzar una àmplia acceptació en el
mercat de noves tecnologies i solucions creatives
mitjançant l'eliminació de les barreres a la
penetració en el mercat;
- Eliminar les fronteres entre la recerca i la
demostració tecnològica i la creació de prototips,
d'una banda i la comercialització de l'altre.
Els temes i les prioritats de la convocatòria són les àrees
que es consideren d’especial rellevància per les
polítiques i prioritats de la UE, com són:
-

-

-

-

Catalitzar noves aplicacions de les tecnologies
barrejades amb solucions creatives que responen
a les noves necessitats dels clients,
Promoure la col·laboració intersectorial, l'ús de
solucions de disseny i creatives, fins i tot
mitjançant l'ús de les tecnologies digitals,
Implementació de models de negoci innovadors,
En resposta a les tendències actuals i futures del
mercat (per exemple, la demanda de productes i
serveis personalitzats, augmentar la interacció i la
participació dels consumidors, la demanda de
productes i processos sostenibles, etc.),
Abordar els reptes socials.

Destinataris

Poden participar en el projecte entitats legals públiques i
privades.
La convocatòria està oberta a PIME i altres entitats legals.
Les PIME poden participar soles o en un consorci.
El consorci ha d’estar liderat i coordinat per una PIME.
Pot incloure altres membres com universitats i
institucions educatives, organitzacions de recerca i
tecnologia, serveis de suport rellevants, altres PIME i
altres entitats legals.
Les entitats legals que tenen vincle amb els sol·licitants
poden participar com entitats afiliades.

Durada

De 12 a 33 mesos
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Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

El pressupost total és de 11,2 milions d’euros.
El import a sol·licitar està entre 800.000 i 1 milió d’€ per
projecte seleccionat i s’espera finançar entre 12 i 14
propostes.
50% dels costos.

Nom del projecte:

Suport al creixement sostenible i competitiu del sector
turístic - COSME

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1287/2013 establishing a Programme
for the Competitiveness of Enterprises and small and
medium-sized enterprises (COSME)
Enterprise and Industry website:
http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/
Abril – juny (aprox)
El programa COSME ajuda a la competitivitat, creixement
I sostenibilitat de les empreses europees, en particulars
les PIMES, i promou la iniciativa empresarial. Per
aconseguir aquests objectius el programa facilita l’accés
de les PIMES al finançament oferint garanties de préstec i
capital de risc.
L’objectiu general d’aquesta convocatòria és reforçar la
competitivitat i sostenibilitat del sector turístic europeu
fomentant la desestacionalització, la diversificació dels
productes turístics i promovent l’accessibilitat.
Els objectius generals són:
- Estimular la competitivitat de la indústria turística
- Diversificar, innovar i promoure la qualitat de
l’oferta turística sostenible
- Fomentar la difusió de models de negoci més
sostenibles
- Crear un marc favorable per la cooperació de les
PIMES
- Fomentar la cooperació transnacional entre tots
els actors que participen en la cadena turística
- Facilitar la cooperació entre els agents públics i
privats a llarg termini.
La convocatòria està dividida en tres temes:

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics

Línia 1. Augmentar els fluxos turístics en la temporada
baixa i mitja per sèniors i joves
Sota aquest objectiu, el programa COSME intenta
promoure partenariats que facilitin el increment dels
fluxos turístics durant la temporada baixa i mitja,
focalitzant-se en el públic sènior (persones de més de 55
anys) i en el jove (entre 15 i 29 anys).
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Línia 2. Diversificar l’oferta turística i els productes
turístics de la UE promovent productes turístics temàtics i
transnacionals.
Sota aquest objectiu, el programa COSME vol promoure
partenariats que diversifiquin l’oferta turística europea
donant suport als productes transnacionals en l’àmbit de:
- L’esport i el benestar
- El patrimoni cultural i industrial

Destinataris

Línia 3. Promoure l’accessibilitat turística – millorar els
serveis i equipaments per als turistes amb necessitats
especials.
Sota aquest objectiu, el programa COSME dóna suport a
partenariats que mantinguin i promoguin el “Turisme per
Tothom” un dels principis bàsics de la UE, oferint serveis
de turisme accessible a aquells turistes amb necessitats
especials.
Les propostes s’han de presentar formant un Consorci
d’entitats legals públiques o privades.
Els sol·licitants han de ser organitzacions actives en
l’àmbit turístic o en àmbits estrictament relacionats amb
els objectius de la proposta:
- Autoritats governamentals públiques i les seves
xarxes o associacions a nivell europeu,
internacional, nacional, regional o local que actuïn
de part de l’autoritat governamental
- Institucions d’educació i formació, incloent les
universitats i els centres de recerca
- Cambres de comerç i indústria, gremis d’artesans
o associacions similars
- Organitzacions de Gestió de la Destinació i les
seves xarxes associades
- Agències de viatges i tour operadors i les
associacions paraigües
- Organitzacions sense ànim de lucre,
organitzacions de la societat civil, fundacions,
xarxes... i qualsevol cos públic o privat que
desenvolupi la seva activitat en l’àmbit turístic
- Associacions i organitzacions internacionals,
europees i nacionals actives en l’àmbit turístic
- Federacions i associacions que operen en
partenariat amb altres associacions d’altres països
- PIMES que desenvolupin la seva activitat en el
sector turístic
- Entitats nacionals, regionals i locals que treballin
en l’àmbit de la promoció turística
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La composició del Consorci que presenti la proposta varia
segons la línia a la que es presenta el projecte.
Línia 1.
Un mínim de 5 organitzacions, de les que:
- 2 PIMES que actuïn en el sector turístic
- 1 associació activa en l’àmbit dels sèniors o dels
joves, segons la proposta
- 1 autoritat governamental pública a nivell
nacional o regional
Que siguin d’almenys 4 països diferents (dels que
participen en el programa COSME)
Línia 2
Un mínim de 5 organitzacions, de les que:
- 2 PIMES que actuïn en el sector turístic
- Una associació activa en l’àmbit esportiu, de
benestar, natural o cultural o de patrimoni
industrial.
- Una autoritat governamental pública a nivell
nacional o regional
Que siguin d’almenys 4 països diferents (dels que
participen en el programa COSME)

Durada
Import màxim a sol·licitar

Línia 3
Un mínim de 5 organitzacions, de les que:
- 2 PIMES que actuïn en el sector turístic
- Una autoritat governamental pública a nivell
nacional o regional
- Una associació activa en l’àmbit del turisme
accessible o que representi les persones amb
necessitats especials
Que siguin d’almenys 2 països diferents (dels que
participen en el programa COSME).
Línia 1 i 2: entre 12 i 18 mesos
Línia 3: entre 12 i 24 mesos
Línia 1:
1.700.000€, dels que 1.000.000 per a la convocatòria de
sèniors i 700.000 per la convocatòria de joves.
El màxim per projecte és de 250.000€.
Màxim a finançar: 8 projectes.
Línia 2:
1.700.000€
El màxim per projecte és de 250.000€.
Màxim a finançar: 8 projectes.
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% màxim a subvencionar

Línia 3:
900.000€
El màxim per projecte és de 125.000€.
Màxim a finançar: 8 projectes.
El programa finança el 75% dels costos elegibles.

Nom del projecte:

Sensibilització, disseminació i ofertes d’activitats per a
joves - Awareness raising, disseminations and outreach
activities on Youth Guarantee offers (EaSI)

Ordre (normativa)

REGULATION (EU) No 1296/2013 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December
2013 on a European Union Programme for Employment
and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No
283/2010/EU establishing a European Progress
Microfinance Facility for employment and social inclusion
Maig – juny
Enfortir la identificació dels objectius de la UE i la
coordinació d'accions a nivell comunitari i nacional en
matèria d'ocupació, afers socials i inclusió.
Donar suport al desenvolupament de sistemes de
protecció social i polítiques per al mercat de treball.
Modernitzar la legislació de la UE i garantir la seva
aplicació efectiva.
Promoure la mobilitat geogràfica i augmentar les
oportunitats d'ocupació mitjançant el desenvolupament
d'un mercat de treball obert.
Augmentar la disponibilitat i accessibilitat del
microfinançament per als grups vulnerables i les
microempreses, i augmentar l'accés al finançament per a
les empreses socials.
L’objectiu principal és suprimir els obstacles per la
implementació de la Garnatia Juvenil, sobretot
augmentat les activitats de comunicació per tal de:
- Millor informació i implicar els agents implicats
- Millor informació i implicar els joves
Per això, es contemplen activitats relacionades amb la
sensibilització i la disseminació de la Garantia Juvenil.
Persones jurídiques degudament constituïdes i
registrades en un dels estats membres que siguin
autoritats públiques rellevants a càrrec de la gestió de
programes per a joves.
No hi ha dades específiques
400.000€

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics

Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar
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% màxim a subvencionar

80%

Nom del projecte:

Donar suport al disseny i implentació de reformes en la
política social - Supporting the design and
implementation of innovative social policy reforms
(EaSI)

Ordre (normativa)

Durada
Import màxim a sol·licitar

REGULATION (EU) No 1296/2013 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December
2013 on a European Union Programme for Employment
and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No
283/2010/EU establishing a European Progress
Microfinance Facility for employment and social inclusion
Maig – juny
Enfortir la identificació dels objectius de la UE i la
coordinació d'accions a nivell comunitari i nacional en
matèria d'ocupació, afers socials i inclusió.
Donar suport al desenvolupament de sistemes de
protecció social i polítiques per al mercat de treball.
Modernitzar la legislació de la UE i garantir la seva
aplicació efectiva.
Promoure la mobilitat geogràfica i augmentar les
oportunitats d'ocupació mitjançant el desenvolupament
d'un mercat de treball obert.
Augmentar la disponibilitat i accessibilitat del
microfinançament per als grups vulnerables i les
microempreses, i augmentar l'accés al finançament per a
les empreses socials.
Les prioritats a nivell de la UE tindran com a objectiu
posar en pràctica les prioritats establertes per tal
d'avançar cap als objectius de l'Europa 2020 en els
àmbits de l'ocupació i la inclusió social; i la necessitat
d'assegurar-se que els europeus puguin participar
plenament en la societat i la vida laboral moderna.
Es dóna suport financer a les innovacions en matèria de
política social i del mercat laboral.
Es finançaran intervencions públiques que ofereixin
respostes innovadores a petita escala que permetin
avaluar els resultats.
Entitats públiques o privades, degudament constituïdes i
amb capacitat per desenvolpar les accions.
No hi ha dades
No hi ha dades

% màxim a subvencionar

80%

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics

Destinataris
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Nom del projecte:

Habilitats Sectorials Europees - European Sectoral
Skills (EaSI)

Ordre (normativa)

Durada
Import màxim a sol·licitar

REGULATION (EU) No 1296/2013 OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December
2013 on a European Union Programme for Employment
and Social Innovation ("EaSI") and amending Decision No
283/2010/EU establishing a European Progress
Microfinance Facility for employment and social inclusion
Maig – juny
Enfortir la identificació dels objectius de la UE i la
coordinació d'accions a nivell comunitari i nacional en
matèria d'ocupació, afers socials i inclusió.
Donar suport al desenvolupament de sistemes de
protecció social i polítiques per al mercat de treball.
Modernitzar la legislació de la UE i garantir la seva
aplicació efectiva.
Promoure la mobilitat geogràfica i augmentar les
oportunitats d'ocupació mitjançant el desenvolupament
d'un mercat de treball obert.
Augmentar la disponibilitat i accessibilitat del
microfinançament per als grups vulnerables i les
microempreses, i augmentar l'accés al finançament per a
les empreses socials.
L’objectiu és donar suport a la implementació de
l’agenda de capacitats i llocs de treball, implicant els
diversos agents i col·laborant amb la formació.
Poden ser entiats públiques o privades (però sense ànim
de lucre) i cal crear un consorci amb 10 països
participants.
No hi ha dades
No hi ha dades

% màxim a subvencionar

80%

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics

Destinataris
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Nom del projecte:

La generació jove en una Europa innovadora, inclusiva i
sostenible. Horitzó 2020 - The young generation in an
innovative, inclusive and sustainable Europe - Horitzó
2020

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020
- the Framework Programme for Research and
Innovation (2014-2020)
Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for
participation and dissemination in Horizon 2020
Decision establishing the specific programme
implementing Horizon 2020
Regulation (EU) No 1292/2013 establishing the European
Institute of Innovation and Technology
Decision No 1312/2013/EU on the strategic innovation
agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more
innovative Europe
Més informació:
Horizon 2020 website:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Maig – juny (depenent de la convocatòria)
El programa Horitzó 2020 té com a objectiu assegurar la
competitivitat global d’Europa, l’enfortiment de la seva
posició en la ciència i el seu lideratge industrial en
innovació proporcionant inversió en les tecnologies clau,
un millor accés al capital i suport a les PIMEs. El
programa pretén afrontar els reptes socials, intentar
reduir la separació entre recerca i mercat. El programa
està dissenyat per a ser un programa de recerca,
bàsicament.
En el context canviant de l’estructura demogràfica
europea, la prosperitat i sostenibilitat a llarg termini
depèn de la inclusió de les generacions joves.
Són accions des del punt de vista de la recerca però en
les que es pot integrar com a participant.
Per això es plantegen diferents línies d’actuació:
YOUNG 1: Inseguretat laboral primerenca i
exclusió del mercat de treball (anàlisi de la situació
de la gent jove en el mercat de treball a Europa des
d’una perspectiva comparativa).
YOUNG 2: Mobilitat dels joves, oportunitats,
impactes i polítiques.
YOUNG 3: L’educació permanent per a adults i
joves, polítiques per al creixement i la inclusió a
Europa.
YOUNG 4: Els joves com a motor de canvi social

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics
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Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar
% màxim a subvencionar

YOUNG 5: Implicació social i política dels joves i la
seva perspectiva sobre Europa.
Qualsevol entitat legal, independentment del seu lloc
d’establiment, o qualsevol organització internacional pot
participar.
Per al projecte cal:
- Un mínim de 3 entitats legals que participin en
l’acció
- Han d’estar establertes, legalment, en un mínim
de 3 estats participants en el programa
- Les 3 entitats legals han de ser independents
entre elles.
Cal mirar cada convocatòria però està entre els 12 i 18
mesos, en general.
Cal esperar que apareguin les convocatòries, no hi ha
informació concreta fins al moment.
La UE finança el 100% dels projectes, el co-finançament
és voluntari i, en tot cas, la UE aportaria el 70% dels
costos totals.

Nom del projecte:

Identitats Europees i Patrimoni Cultural - Reflective
Societies: Cultural Heritage and European Identites Horitzó 2020

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020
- the Framework Programme for Research and
Innovation (2014-2020)
Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for
participation and dissemination in Horizon 2020
Decision establishing the specific programme
implementing Horizon 2020
Regulation (EU) No 1292/2013 establishing the European
Institute of Innovation and Technology
Decision No 1312/2013/EU on the strategic innovation
agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more
innovative Europe
Més informació:
Horizon 2020 website:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Maig – setembre (depenent de l’eix)
El programa Horitzó 2020 té com a objectiu assegurar la
competitivitat global d’Europa, l’enfortiment de la seva
posició en la ciència i el seu lideratge industrial en
innovació proporcionant inversió en les tecnologies clau,

Període de presentació
Objectiu general
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Objectius específics

Destinataris

un millor accés al capital i suport a les Pimes. El programa
pretén afrontar els reptes socials, intentar reduir la
separació entre recerca i mercat. El programa està
dissenyat per a ser un programa de recerca, bàsicament.
Europa es caracteritza per la gran diversitat de pobles,
tradicions i identitats nacionals i regionals així com també
diferents nivells de desenvolupament econòmic i social.
Té una rica històrica intel·lectual amb moltes influències
europees i no-europees.
Aquest call explora les diversitats europees i les
oportunitats que porten, promovent la comprensió de la
base intel·lectual i creativa europea.
Per això, es plantegen diverses línies de recerca:
REFLECTIVE 1: ERA-NET sobre usos del passat (es
proposa analitzar la varietat de problemes i
perspectives sobre els usos del passat i considerar
el seu impacte i possibles repercussions en el món
actual).
REFLECTIVE 2: Sorgiment i transmissió del
patrimoni cultural europeu i europeïtzació (estudi
des de la perspectiva història, però també sobre la
millor manera de transmetre’l).
REFLECTIVE 3: Cohesió europea, les polítiques
regionals i urbanes i les percepcions d'Europa.
REFLECTIVE 4: Oposició cultural als antics països
socialistes.
REFLECTIVE 5: El patrimoni cultural de la guerra a
l'Europa contemporània.
REFLECTIVE 6: Ecosistemes d'innovació digital en
els béns culturals.
REFLECTIVE 7: Modelatge 3D avançat per a l'accés i
la comprensió dels béns culturals europeus.
REFLECTIVE 8: Plataformes de comunicació i
disseminació per fomentar el diàleg i la cooperació
entre investigadors i altres agents implicats.
REFLECTIVE 9: Plataforma Social sobre les Societats
“Reflective” (per posar en comú les comunitats de
recerca més rellevants amb altres agents
representatius com agents del sector artístic o els
agents polítics.
REFLECTIVE 10: Mobilització de la xarxa de
“National Contact Points in Socieatal Challenge 6” .
REFLECTIVE 11: Habilitació de la Innovació - Creació
d'Impacte de Ciències Socials i Humanitats.
Qualsevol entitat legal, independentment del seu lloc
d’establiment, o qualsevol organització internacional pot
participar.
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Durada
Import màxim a sol·licitar
% màxim a subvencionar

Per al projecte cal:
- Un mínim de 3 entitats legals que participin en
l’acció
- Han d’estar establertes, legalment, en un mínim
de 3 estats participants en el programa
- Les 3 entitats legals han de ser independents
entre elles.
Cal mirar cada call però està entre els 12 i 18 mesos, en
general.
Cal esperar que apareguin els calls, no hi ha informació.
La UE finança el 100% dels projectes, el co-finançament
és voluntari i, en tot cas, la UE aportaria el 70% dels
costos totals.

Nom del projecte:

Noves Formes d’Innovació - New Forms of Innovation Horitzó 2020

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020
- the Framework Programme for Research and
Innovation (2014-2020)
Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for
participation and dissemination in Horizon 2020
Decision establishing the specific programme
implementing Horizon 2020
Regulation (EU) No 1292/2013 establishing the European
Institute of Innovation and Technology
Decision No 1312/2013/EU on the strategic innovation
agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more
innovative Europe
Més informació:
Horizon 2020 website:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Abril – maig (segons la convocatòria)

Període de presentació
Objectiu general

El programa Horitzó 2020 té com a objectiu assegurar la
competitivitat global d’Europa, l’enfortiment de la seva
posició en la ciència i el seu lideratge industrial en
innovació proporcionant inversió en les tecnologies clau,
un millor accés al capital i suport a les Pimes. El programa
pretén afrontar els reptes socials, intentar reduir la
separació entre recerca i mercat. El programa està
dissenyat per a ser un programa de recerca, bàsicament.
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Objectius específics

Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar
% màxim a subvencionar

Hi ha un gran potencial a Europa per millorar la
productivitat i coordinar la competitivitat amb el
coneixement, la creativitat i les noves tecnologies. Les
noves formes d’innovació, tant des del sector públic com
privat, així com els models de negoci i d’innovació social
poden jugar un paper clau en la creació de noves
oportunitats.
INSO 1: ICT – potenciant el govern obert (les
administracions públiques han d’afrontar els nous
reptes de l’evolució de la societat per això cal
treballar en aquest sentit potenciant els serveis
públics personalitzats, les accions innovadores,
millorant la transparència, etc.).
INSO 2: La comprensió i el suport a la innovació
dels models de negoci.
INSO 3: El impacte econòmic de la innovació en la
Unió Europea.
INSO 4: Esquemes innovadors per a la innovació
oberta i la ciència 2.0.
INSO 5: La innovació social i comunitat.
INSO 6: Plataforma per les TIC per a l'Aprenentatge
i la Inclusió.
INSO 7: Cap a una programació conjunta a Horitzó
2020.
INSO 8: Sincronització d’iniciatives en les
convocatòries.
INSO 9: Aplicacions de gestió electrònica
innovadores en les PIME.
INSO 9: model d'innovació de negocis per les PIME.
Qualsevol entitat legal, independentment del seu lloc
d’establiment, o qualsevol organització internacional pot
participar.
Per al projecte cal:
- Un mínim de 3 entitats legals que participin en
l’acció
- Han d’estar establertes, legalment, en un mínim
de 3 estats participants en el programa
- Les 3 entitats legals han de ser independents
entre elles.
Cal mirar cada call però està entre els 12 i 18 mesos, en
general.
Cal esperar que apareguin els calls, no hi ha informació.
La UE finança el 100% dels projectes, el co-finançament
és voluntari i, en tot cas, la UE aportaria el 70% dels
costos totals.
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Nom del projecte:

La superació de la crisi: Noves idees, estrategies i
estructures de governance per a Europa - Overcoming
the Crisis: New Ideas, Strategies and Governace
Structures for Europe - Horitzó 2020

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1291/2013 establishing Horizon 2020
- the Framework Programme for Research and
Innovation (2014-2020)
Regulation (EU) No 1290/2013 laying down the rules for
participation and dissemination in Horizon 2020
Decision establishing the specific programme
implementing Horizon 2020
Regulation (EU) No 1292/2013 establishing the European
Institute of Innovation and Technology
Decision No 1312/2013/EU on the strategic innovation
agenda of the European Institute of Innovation and
Technology (EIT): the contribution of the EIT to a more
innovative Europe
Més informació:
Horizon 2020 website:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Juny
El programa Horitzó 2020 té com a objectiu assegurar la
competitivitat global d’Europa, l’enfortiment de la seva
posició en la ciència i el seu lideratge industrial en
innovació proporcionant inversió en les tecnologies clau,
un millor accés al capital i suport a les Pimes. El programa
pretén afrontar els reptes socials, intentar reduir la
separació entre recerca i mercat. El programa està
dissenyat per a ser un programa de recerca, bàsicament.
En els propers 5-10 anys els estats membres hauran de
seguir desenvolupant estratègies i polítiques per tal de
superar la crisi econòmica i financera mentre es promou
el creixement econòmic intel·ligent i sostenible.
El portafoli d’activitats en aquesta àrea es centra en la
recerca socioeconòmica i en l’àmbit del comportament i
això es concreta en diferents àmbits:
EURO 1: Economia sostenible i resistent i unió
monetària a Europa (mecanismes efectius de
política fiscal, taxes sostenibles i justes, el impacte
dels desequilibris macroeconòmics i socials en
l’estabilitat econòmica, els impactes globals de la
crisis a Europa i en les relacions monetàries
internacionals).
EURO 2: Agenda del creixement europeu (gestió de
reforma per la recuperació econòmica, estratègies
de creixement basades en la innovació, xarxes de

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics
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Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar
% màxim a subvencionar

producció global i innovació, migració i
creixement).
EURO 3: La societat europea després de la crisi
(reaccions individuals a la crisis i reptes per la
solidaritat europea, unitat en la diversitat,
aproximacions per la modernització de les
polítiques socials i serveis).
EURO 4: Reptes polítics per Europa (el futur de la
integració europea, reptes per les pràctiques
democràtiques a Europa, lideratge polític en temps
de crisi econòmica, política i social).
EURO 5: ERA-NET (es basa en recerca i innovació en
casos urbans a partir de l’anàlisi del
desenvolupament de les ciutats, els punts forts i
febles, els ecosistemes urbans, les estructures
urbanes...).
EURO 6: Trobant les noves necessitats de la
societat utilitzant les noves tecnologies en el sector
públic (es contemplen accions de recerca i
innovació sobre l’eficiència i l’eficàcia de les
administracions públiques i accions de
coordinació).
Qualsevol entitat legal, independentment del seu lloc
d’establiment, o qualsevol organització internacional pot
participar.
Per al projecte cal:
- Un mínim de 3 entitats legals que participin en
l’acció
- Han d’estar establertes, legalment, en un mínim
de 3 estats participants en el programa
- Les 3 entitats legals han de ser independents
entre elles.
Cal mirar cada convocatòria però està entre els 12 i 18
mesos, en general.
Cal esperar que apareguin les convocatòries, no hi ha
informació concreta fins al moment
La UE finança el 100% dels projectes, el co-finançament
és voluntari i, en tot cas, la UE aportaria el 70% dels
costos totals.
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Nom del projecte:

Programa de cooperació transnacional MED 2014-2020
pel Mediterrani

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1301/2013 on the ERDF
Regulation (EU) No 1302/2013 on a European grouping of
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification,
simplification and improvement of the establishment and
functioning of such groupings
Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common
provisions for the funds covered by the Common
Strategic Framework
Regulation (EU) No 1304/2013 on the ESF
Regulation (EU) No 1299/2013 on specific provisions for
the support from the European Regional Development
Fund to the European territorial cooperation goal
http://www.programmemed.eu/en/theprogramme/programming-2014-2020/cohesion-policy2014-2020.html
Setembre – novembre
El programa persegueix impulsar el creixement econòmic
de Catalunya i contribuir a assolir els objectius d’Europa
2020 per un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador. El finançament de la UE es distribueix d’acord
amb l’estratègia d’especialització regional (RIS3CAT), que
es concentrarà bàsicament en I+D*i en les TIC; així com el
foment de les activitats gestionades per iniciatives
privades i una consolidació de la transferència del
coneixement entre les empreses i els centres
d’investigació.
Es promocionarà la diversificació i la competitivitat de les
PIMES mitjançant l’accés al crèdit i als serveis
especialitzats.
El programa MED s’inclou en l’estratègia de l’Horitzó
2020 juntament amb l’Agenda Territorial Europea i la
política de cohesió.
Un dels canvis que es plantegen en l’estratègia 20142020 en la política de cohesió és el fet que es finançaran
menys projectes, però de més qualitat i més orientats
cap als resultats.
El programa intenta promoure el creixement de l’àrea
mediterrània mitjançant la promoció de conceptes i
pràctiques innovadores (tecnologies, governança, serveis
innovadors). També fomentarà l’ús sostenible dels
recursos (naturals i culturals) i donarà suport a la
integració social a través d’un enfoc de cooperació
integrador i de caràcter territorial.

Període de presentació
Objectiu general
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Objectius específics

El programa es centra en quatre àrees:
a) Zones de costa amb alta atractivitat, important
concentració d’activitat i fragilitat dels recursos
culturals i naturals
b) Àrees urbanes com a centres d’activitats sòcioeconòmiques i centres d’innovació que
s’enfronten a grans reptes mediambientals
(pol·lució i reducció d’emissions)
c) Les illes, que representen prop del 4% del
Mediterrani i representen la dimensió
mediambiental i cultural de l’àrea MED
d) Àrees rurals caracteritzades per les seves
activitats rurals i la baixa densitat de població.
Els projectes presentats es basen en 4 eixos prioritaris:
Eix 1: Smart MED, promovent les capacitats
d’innovació i el creixement sostenible i intel·ligent
És un dels grans reptes de les àrees MED que
s’enfronten a la competència internacional.
Sobretot es prestarà especial atenció a les àrees del
creixement blau i verd.
L’objectiu específic és el creixement de l’activitat
trans-nacional i la creació de xarxes en els sectors
clau. El tipus d’acció finançada, sobretot, és el
desenvolupament de clústers i xarxes, el
desenvolupament de models i eines, i la
transferència del coneixement.
Eix 2: Low Carbon, estratègies d’eficiència
energètica en els territoris MED (ciutats, illes i
àrees remotes)
Element clau per un desenvolupament territorial
sostenible. El repte és desenvolupar solucions
adaptades als diferents contextos regionals, des
d’àrees molt denses amb grans xarxes de transport
fins a àrees remotes i illes amb accés limitat als
recursos energètics.
Els objectius són:
- Fer créixer la capacitat de millor gestionar
l’energia en els edificis públics
- Augmentar l’ús de les energies renovables locals
en els territoris MED
- Augmentar la capacitat de fer servir sistemes de
transport i de connexions menys contaminants
Es financen accions relacionades amb la creació
d’estratègies sostenibles, la formació i la
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conscienciació, l’intercanvi de bones pràctiques,
l’elaboració de plans, etc.
Eix 3: MED recursos, protecció i difusió dels
recursos naturals i culturals del Mediterrani
Aquest eix està centrat en la protecció del
patrimoni cultural i natural, de la biodiversitat i el
desenvolupament de les activitats humanes amb
coherència amb els canvis mediambientals. La
protecció de l’entorn és un dels principals reptes
per assegurar l’atractivitat de les àrees de costa.
Aquest camp d’intervenció representa també un
gran potencial per a la creació de llocs de treball en
el futur.
Els objectius específics són:
- Promoure el desenvolupament sostenible i
responsable del turisme a l’àrea MED
- Mantenir la biodiversitat i els ecosistemes
naturals a través de millorar la gestió i crear
xarxes entre les àrees protegides.
Es subvencionen accions com anàlisis, estudis,
definició de polítiques i estratègies de
desenvolupament i també la implementació de
mesures polítiques i bones pràctiques.

Destinataris

Eix 4: Un Mar Mediterrani compartit
El programa també ofereix la possibilitat, a través
del 4rt eix, de donar suport als desenvolupament
de marcs de coordinació multilaterals. En aquests
territoris els beneficiaris han de promoure una
intervenció eco-sistèmica lògica basada en la
coordinació entre els diferents àmbits d’actuació
que es considerin rellevants (desenvolupament
econòmic, impacte medi-ambiental, turisme, gestió
dels recursos naturals, energia, transport, etc.). Cal
millorar la coordinació entre les diferents
autoritats.
Els objectius específics són:
- Donar suport al procés per desenvolupar marcs
de coordinació multilateral i estrènyer els ja
existents en aquesta àrea.
Es financen accions com els estudis i la creació de
xarxes d’autoritats públiques per millorar els
processos de presa de decisions.
Eix 1: Smart MED, promovent les capacitats
d’innovació i el creixement sostenible i intel·ligent
Poden participar: SME, operadors econòmics i
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estructures de suport, autoritats públiques i
estructures de recerca
Eix 2: Low Carbon, estratègies d’eficiència
energètica en els territoris MED (ciutats, illes i
àrees remotes)
Poden participar: autoritats públiques, estructures
de recerca, empreses i organitzacions nogovernamentals.
Eix 3: MED recursos, protecció i difusió dels
recursos naturals i culturals del Mediterrani
Poden participar: autoritats públiques però també
associacions i ONG, entitats de recerca i, en segons
quins àmbits, empreses.
Eix 4: Un Mar Mediterrani compartit
Els projectes finançats haurien d’implicar diferents
cossos regionals, nacionals i internacionals.

Durada
Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

Els projectes s’hauran d’organitzar en mòduls de 12
a 18 mesos:
- Mòdul 1: estudis i estratègies comuns
- Mòdul 2: plans d’acció, experimentació transnacional i transferència local
- Mòdul 3: capitalització i transferència
12-18 mesos
El pressupost total de programa pel període 2014-2020
és de 265 M d’€, format per 224M del Fons Regional
(FEDER) i 9M del IPA (Instrument de Pre-Accès) i el cofinançament nacional.
El co-finançament per aquells projectes en els que no hi
ha la participació de l’estat és del 85%, mentre que per
aquells en els que hi participa l’estat pot anar del 50 al
85%.
Eix 1: Smart MED, promovent les capacitats
d’innovació i el creixement sostenible i intel·ligent
El pressupost és de 72M €
Cal co-finançament privat
Eix 2: Low Carbon, estratègies d’eficiència
energètica en els territoris MED (ciutats, illes i
àrees remotes)
45M €
Cal co-finançament privat
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Eix 3: MED recursos, protecció i difusió dels
recursos naturals i culturals del Mediterrani
76M €
Cal co-finançament privat
Eix 4: Un Mar Mediterrani compartit
18M €
No cal co-finançament privat

Nom del projecte:

URBACT III

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1301/2013 on the ERDF
Regulation (EU) No 1302/2013 on a European grouping of
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification,
simplification and improvement of the establishment and
functioning of such groupings
Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common
provisions for the funds covered by the Common Strategic
Framework
Regulation (EU) No 1304/2013 on the ESF
Regulation (EU) No 1299/2013 on specific provisions for
the support from the European Regional Development
Fund to the European territorial cooperation goal
Més informació:
http://urbact.eu/sites/default/files/u_iii_op_adopted_12
_december_2014.pdf
Call:
http://urbact.eu/sites/default/files/media/urbactiii_call_f
or_proposals_actionplanningnetworks.pdf
Març – juny
URBACT III és un programa de Cooperació Territorial
Europea (2014-2020) finançat conjuntament per la Unió
Europa (a través del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional – FEDER).
Funciona com un programa europeu d’intercanvi i
aprenentatge per la promoció del desenvolupament urbà
sostenible. Permetrà que les ciutats europees treballin
juntes en el desenvolupament de solucions pels
problemes urbans i que comparteixin bones pràctiques,
lliçons i solucions amb totes les parts interessades
involucrades en la política urbana de tota Europa.
El programa vol facilitar el intercanvi de coneixement i
bones pràctiques entre les ciutats i altres nivells del
govern amb la finalitat de promoure el desenvolupament
sostenible integrat i millorar l’efectivitat de la política

Període de presentació
Objectiu general
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Objectius específics

regional i de cohesió. D’aquesta mantera, el programa vol
contribuir a aconseguir els objectius de Europa 2020
oferint un mecanisme per tal que les parts interessades
en el desenvolupament i l’execució de la política urbana
desenvolupin coneixements i habilitats per tal de
dinamitzar les ciutats europees i per abordar qüestions
relacionades amb el creixement intel·ligent, sostenible i
integrador.
Per tal de respondre als desafiament de les àrees urbanes,
les administracions locals necessiten millorar i
desenvolupar contínuament noves habilitats per tal
d’aconseguir el desenvolupament sostenible i una política
integrada.
El programa permetrà l’intercanvi i l’aprenentatge entre
funcionaris, càrrecs escollits i altres parts interessades
locals per contribuir a la millor planificació de les ciutats.
El programa s’organitza al voltant de quatre objectius
principals:
1.- Capacitat per l’execució de polítiques: per
millorar la capacitat de les ciutats per gestionar les
pràctiques i polítiques urbanes sostenibles de
manera integrada i participativa.
2.- Disseny de polítiques: per millorar el disseny de
plans d’acció i estratègies sostenibles en les ciutats.
3.- Execució de polítiques: per millorar l’execució
d’estratègies i plans d’acció urbans sostenibles i
integrats en les ciutats.
4.- Crear i compartir coneixements: per assegurar
que els professionals i responsables en la presa de
decisions a tots els nivells tinguin més accés als
coneixements i puguin compartir l’experiència amb
els altres per tal de millorar les polítiques de
desenvolupament urbà.
Per assolir aquests objectius es proposen tres tipologies
d’intervencions: intercanvi trans-nacional, creació de
capacitats i capitalització i divulgació. Cada una
d’aquestes intervencions es pot focalitzar en un dels
objectius temàtics:
- Enfortiment de la investigació, desenvolupament
tecnològic i innovació.
- Suport al canvi cap a una economia de baixes
emissions de carboni en tots els sectors.
- Protecció del medi ambient i foment de l’eficiència
dels recursos
- Promoció dels llocs de treball i suport a la mobilitat
laboral
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- Promoció d ela inclusió social i lluita contra la
pobresa.
Hi ha dos tipologies de beneficiaris:
A.- Els beneficiaris principals (partners de la ciutat), que
poden ser:
- ciutats, municipalitats i viles (no hi ha límit en
relació al volum de població de les ciutats que
vulguin participar)
- agents de govern infra-municipal (districtes o
institucions político administratives)
- autoritats metropolitanes
B.- Els altres beneficiaris (partners que no són de la
ciutat), han de ser entitats públiques com:
- agències locals públiques o semi-públiques
- autoritats provincials, regionals i nacionals
- universitats i centres de recerca

Destinataris

Cal crear xarxes de ciutats que compleixin els requisits
següents, en la primera fase:
- Mínim de 4 i màxim de 6 ciutats d’almenys 3
països participants en el projecte
- Mínim de 2 ciutats de les Regions Menys
Desenvolupades.

Durada
Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

I, en la segona fase:
- Mínim de 8 i màxim de 12 participants, de 3 Estats
participants diferents.
- Mínim de 4 participants de les Regions Menys
Desenvolupades
- 3 participants que siguin “altres beneficiaris”.
Primera fase: 6 mesos.
Segona fase: 24 mesos.
El cost total elegible per a la creació del Pla d’acció de la
xarxa està entre 600.000€ i 750.000€; però la primera fase
no pot passar de 100.000€.
Els partners de les regions més desenvolupades, es
finança fins al 70%.
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Nom del projecte:

POCTEFA (Interreg Espanya – França – Andorra)

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1301/2013 on the ERDF
Regulation (EU) No 1302/2013 on a European grouping of
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification,
simplification and improvement of the establishment and
functioning of such groupings
Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common
provisions for the funds covered by the Common Strategic
Framework
Regulation (EU) No 1304/2013 on the ESF
Regulation (EU) No 1299/2013 on specific provisions for
the support from the European Regional Development
Fund to the European territorial cooperation goal
http://www.upf.edu/rdi/convocatories/InfoRecerca/infor
ece1/POCTEFA_20142020_V3_enviat_CE_marx2015_ES.PDF
Setembre – novembre
POCTEFA és el nom del programa de cooperació EspanyaFrança-Andorra que aborda els reptes transfronters més
importants relacionats amb l’aplicació de l’estratègia
Europa 2020 a la regió dels Pirineus.
Estratègicament, dins de l’eix “creixement intel·ligent”, el
programa contribueix a l’enfortiment de la capacitat
innovadora de la regió, així com a l’augment de la
cooperació transfronterera de les petites i mitjanes
empreses amb el sector de la investigació i el
desenvolupament.
Paral·lelament, dins dels dos eixos relacionats amb el
canvi climàtic i la protecció del medi ambient, el programa
preveu accions l’objectiu de les quals sigui el foment de
l’adaptació al canvi climàtic (eix 2), la prevenció i la gestió
de riscos, la reducció de el impacte mediambiental del
desenvolupament econòmic i la promoció d’un ús eficient
dels recursos (eix 3).
Dins de l’eix “creixement sostenible” (eix 4), el programa
té previst accions que promoguin el transport
transfronterer sostenible.
Per últim, dins l’eix “inclusió social i mobilitat laboral” (eix
5), el programa preveu accions dirigides al
desenvolupament i millora dels serveis públics socials i
transfronterers.
Els eixos del programa són 5:
Eix 1. Dinamitzar la innovació i la competitivitat.
Reforçar la cooperació entre els diferents actors del
territori a tots dos costats de la frontera en matèria
de I+D+I.

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics
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Afavorir el desenvolupament de tecnologies
innovadores en matèria de recursos naturals gràcies
a la cooperació.
Afavorir les accions conjuntes de desenvolupament
de les empreses del territori transfronterer en
l’àmbit internacional.
Eix 2. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la
prevenció i gestió de riscos.
Amb una serralada muntanyosa compresa entre dos
mars, el territori del programa és particularment
vulnerable, per això cal reforçar la cooperació sobre
l’adaptació al canvi climàtic i sobre la prevenció i
gestió de riscos:
Millorar l’adaptació dels territoris al canvi climàtic.
Millorar la capacitat d’anticipació i resposta dels
actors del territori als riscos específics i a la gestió
de catàstrofes naturals.
Eix 3. Promoure la protecció, valorització i ús
sostenible dels recursos locals.
Saber tenir cura i preservar els nostres recursos, en
el seu sentit més ampli, és fonamental per al
programa, per això és un dels eixos que compta
amb major pressupost.
Valorar el patrimoni cultural i natural mitjançant
enfocs conjunts de desenvolupament sostenible.
Protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes
transfronterers.
Eix 4. Afavorir la mobilitat de béns i persones.
Les barreres físiques del territori dificulten els
desplaçaments, per això aquest eix és important per
al territori.
Millorar l’oferta de transport transfronterer
sostenible per afavorir els desplaçaments i la
mobilitat transfronterera de persones i mercaderies.
Eix 5. Reforçar les competències i la inclusió en els
territoris.
Destinar recursos a millorar la competitivitat del
territori i els seus habitants és necessari per afavorir
el creixement intel·ligent, sostenible i integrador
responent així a l’estratègia Europa 2020.
Promoure el potencial endogen, el
desenvolupament dels sistemes de formació i les
competències de les persones del territori
transfronterer per tal de millorar l’accés al mercat
de treball.
Millorar l’accés als serveis.

PLA ESTRATÈGIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ DE GIRONA I EL SEU ENTORN URBÀ

56

Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

El programa es dirigeix al sector públic i privat de la zona
de cooperació:
- Organismes públiques
- Empreses
- Agències de desenvolupament
- Agrupacions
- Associacions
- Fundacions
- Cambres de comerç
- Centres d’ensenyament
- ... (entre molts altres)
24 mesos
La dotació de la UE és de 189 milions d’€.
El import màxim del projecte no podrà ser superior a
10.000.000€.
Per aquells projectes que no disposin de despeses en les
categories “infraestructures i obres” i/o “béns d’equip”, el
cost total no pot ser superior a 2.000.000€
La taxa d’intervenció que reben els projecte serà del
màxim del 65% del finançament, excepte en els casos en
que hi hagi ajudes de l’estat.

Nom del projecte:

SUDOE (Interreg 2014-2020)

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1301/2013 on the ERDF
Regulation (EU) No 1302/2013 on a European grouping of
territorial cooperation (EGTC) as regards the clarification,
simplification and improvement of the establishment and
functioning of such groupings
Regulation (EU) No 1303/2013 laying down common
provisions for the funds covered by the Common
Strategic Framework
Regulation (EU) No 1304/2013 on the ESF
Regulation (EU) No 1299/2013 on specific provisions for
the support from the European Regional Development
Fund to the European territorial cooperation goal
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/d/121/ContactosSUDOE-y-links/Contactos-SUDOE
Abril
El programa de cooperació SUDOE aborda els reptes
trans-nacionals relacionats amb l’aplicació de l’estratègia
Europa 2020 en el sud-oest d’Europa.
Dóna suport a la cooperació en els àmbits del
desenvolupament intel·ligent i el desenvolupament
sostenible, essent el seu objectiu principal la cooperació

Període de presentació
Objectiu general
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Objectius específics

Destinataris

Durada
Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

entre les xarxes d’investigació i innovació, mitjançant el
desenvolupament de la difusió de la investigació aplicada
vinculada a les Tecnologies facilitadores essencials (KET,
Key Enabling Technologies) i el foment de la cooperació
entre els diferents serveis i institucions de suport al
desenvolupament i a la internacionalització de les PIME.
També dóna suport a la difusió de les bones pràctiques i
les solucions innovadores en matèria d’eficiència
energètica per edificis o el consum d’energies
renovables, el desenvolupament d’estratègies i activitats
de coordinació de la gestió de riscos, en concret els
relacionats amb l’escassetat de recursos hídrics, així com
la conservació i la valorització del patrimoni natural i
cultural, en especial els espais de la xarxa Natura 2000.
El programa gira a l’entorn de cinc eixos prioritària als
que es suma un servei d’assistència tècnica per l’aplicació
del programa:
- Promoure les capacitats d’innovació per un
creixement intel·ligent i sostenible
- Estimular la competitivitat i la internacionalització
de les PIME
- Millorar les polítiques d’eficiència energètica en
els edificis públics i en la vivenda privada
- Prevenir i gestionar els riscos de la manera més
eficaç
- Protegir el medi ambient i promoure l’eficàcia
dels recursos
- Assistència tècnica
Els beneficiaris del programa poden ser tots els
organismes públics o aquells equiparables a públics, així
com les entitats privades sense ànim de lucre.
Les empreses privades de caràcter industrial o mercantil
que vulguin implicar-se en el desenvolupament d’un
projecte poden participar aportant els seus propis fons.
12 mesos
Els projectes han de presentar un pressupost mínim de
300.000€ de despesa total subvencionable.
Els projectes hauran de respectar el límit màxim de
finançament a títol indicatiu de 1.000.000€ de despesa
total subvencionable.
El pressupost de cada beneficiari d’un projecte haurà de
ser igual o superior a 100.000€ de despeses totals
subvencionables.
La UE finança fins al 75% del projecte
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Nom del projecte:

Projectes de cooperació cultural - Culture cooperation
projects

Ordre (normativa)

Regulation (EU) No 1295/2013 establishing the Creative
Europe Programme
Creative Europe website:
http://ec.europa.eu/programmes/creativeeurope/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/
Octubre
L’objectiu és donar suport als sectors cultural i creatiu
europeu i ajudar-los a operar a nivell transnacional i
internacional,
També vol promoure la circulació de les obres creatives i
culturals i la mobilitat dels agents, en particular dels
artistes.
També contribueix a la innovació i creativitat en l’àmbit
de la cultura.
Els objectius són:
- Desenvolupar qualitats, competències i saber fer,
incloent com adaptar-se a les noves tecnologies
digitals
- Provar aproximacions innovadores en el
desenvolupament de les audiències culturals
- Provar nous models de gestió
- Facilitar la cooperació internacional i facilitar
l’accés dels professionals
- Donar suport a la circulació de la literatura
europea
- Estimular el interès i millorar l’accés a les obres
creatives europees
Els projectes poden abraçar més d’un sector cultural i
creatiu i poden ser interdisciplinaris.
Poden ser beneficiaris del projecte les organitzacions
actives en els sectors cultural i creatiu.
En cas de projectes de cooperació a petita escala, el
projecte ha d’incloure un leader del projecte i, almenys,
dos partners. Les organitzacions han de tenir la seu legal
en, almenys, tres països diferents dels països que
participen en el programa.
En el cas de projecte de cooperació de més abast, el
leader del projecte ha de treballar amb un mínim de 5
partners més i han de tenir la seu legal en almenys 6 dels
països participants en el programa.
Màxim 48 mesos

Període de presentació
Objectiu general

Objectius específics

Destinataris

Durada
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Import màxim a sol·licitar

% màxim a subvencionar

Hi ha un pressupost estimat de 38 milions d’€.
Pels programes de petita escala el màxim subvencionable
per projecte és de 200.000€.
Pels programes de gran escala el màxim subvencionable
és de 2.000.000€.
Pels programes de petita escala el finançament
representa el 60% del pressupost elegible.
Pels programes de gran escala el finançament representa
el 50% del pressupost elegible.
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