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P.O FEDER Pluriregional Estat Espanyol 

● Convocatòria d’ajuts a entitats locals per a projectes d’inversió en economia baixa en 

carboni, (IDAE)  Oberta (Data límit: 31/12/2020) o fins que s’acabin els fons.  

 

P.O Fons Social Europeu (FSE) Pluriregional Estat Espanyol 

● BOE-A-2018-13595 Convocatòria – Projectes d’ocupació per a afrontar el repte 

demogràfic dels municipis amb menor ocupació. Oberta (Data límit: 31/12/2020) o 

finalització de pressupost. 

 

Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014–2020. Fons Europeu Agrícola de 

Desenvolupament Rural (FEADER) 

● BDNS502492 Convocatòria – Projectes de cooperació dels grups d’acció local de 

Catalunya. Oberta (Data límit: Fins un mes després de la pèrdua de vigència de l’estat 

d’alarma declarat mitjançant el Decret 463/2020.) 

● ARP/899/2020 Convocatòria – Creació d’agrupacions i d’organitzacions de productors 

forestals. Oberta (Data límit: Fins dos mesos després de l’endemà de la pèrdua de 

vigència de l’estat d’alarma declarat amb el Decret 463/2020.)  

 

Cooperació Territorial Europea (CTE) 

● ENI CBC MED Convocatòria – Projectes de capitalització per a la cooperació mediterrània  

Oberta (Data límit: 28/07/2020). 

 

Programes competitius 

● Europa amb els ciutadans 

o EACEA-52/2019 Convocatòria – Subvencions d’accions 2020. Oberta 

 (Diferents dates límit segons el tipus d’actuació) 

o Agermanament de ciutats. Data límit: 01/09/2020. 

o Xarxes de ciutats. Data límit: 01/09/2020. 

o Projectes de la societat civil. Data límit: 01/09/2020. 

 

Convocatòries obertes de fons europeus d’interès local 

Juny 2020 

https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-desarrollo-urbano-sostenible-proyectos-de-entidades-locales-que
https://gaue.diba.cat/fons/fons-social-europeu/
https://gaue.diba.cat/projectes-docupacio-per-a-afrontar-el-repte-demografic-dels-municipis-amb-menor-ocupacio-boe-a-2018-13595-fse/
https://gaue.diba.cat/projectes-de-cooperacio-dels-grups-daccio-local-de-catalunya-bdns502492-feader/
https://gaue.diba.cat/creacio-dagrupacions-i-dorganitzacions-de-productors-forestals-arp-899-2020-feader/
https://gaue.diba.cat/projectes-de-capitalitzacio-per-a-la-cooperacio-mediterrania-eni-cbc-med/
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_efc_2020_en_1.pdf
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● Erasmus+ 

o Convocatòria – Erasmus+ 2020 en l’àmbit de la joventut Prevista 

Acció clau 1: Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge: 

o Treballadors en l’àmbit de la joventut (Data límit 01/10/2020) 

o Projectes de voluntariat (Data límit 01/10/2020) 

Acció clau 2: Cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques 

o Associacions estratègiques en l’àmbit de l’educació, la formació i la 

joventut. (Data límit 01/10/2020)   

Acció clau 3:  

o Contactes entre joves i responsables de la presa de decisions en l’àmbit 

de la joventut (Data límit 1/10/2020)  

o EU-YTH-TOG Convocatòria - Joventut Europea Unida  Mobilitat Oberta 

(Data límit: 28/07/2020). 

 

● Life+ (Nota important COVID19) 

o Convocatòria – Sub-programa de medi ambient Oberta 

- Projectes tradicionals de medi ambient i eficiència dels recursos.(Data límit: 

14/07/2020). 

- Projectes tradicionals per la natura i la biodiversitat. (Data límit: 

16/07/2020). 

- Projectes tradicionals per la informació i governança mediambiental. (Data 

límit: 16/07/2020) 

- Projectes integrats. (Data límit: 06/10/2020). 

- Assistència tècnica per als projectes integrats. (Data límit: 16/07/2020) 

 

o Convocatòria – Sub-programa d’acció pel clima Oberta 

- Projectes tradicionals per la mitigació del canvi climàtic. (Data límit: 

06/10/2020) 

- Projectes tradicionals per l’adaptació al canvi climàtic. (Data límit: 

06/10/2020) 

- Projectes tradicionals per la informació i governança del canvi climàtic. 

(Data límit: 06/10/2020) 

- Projectes integrats. (Data límit: 06/10/2020) 

- Assistència tècnica pels programes integrats. (Data límit: 16/07/2020) 

 

● H2020 (Nota important COVID19!)  

o SESAR-VLD-03-2020 Convocatòria  - Mobilitat aèria urbana Oberta (Data límit: 

16/06/2020). 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-propostes-erasmus-2020-en-lambit-de-la-joventut-bdns-489703-erasmus/
https://gaue.diba.cat/joventut-europea-unida-erasmus/
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inline-nav-1
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-projectes-life-2020-life/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-projectes-life-2020-life/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://gaue.diba.cat/mobilitat-aeria-urbana-sesar-vld-03-2020-horizon-2020/
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o SC1-HCC-08-2020 Convocatòria - Innovació per a l'envelliment actiu i saludable. 

Oberta (Data límit: 22/04/2020). Prorrogada fins el 18/06/2020 

o LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020 Convocatòria - Ciències socials i Humanitats. 

Aspectes de la transició a les energies netes. Oberta (Data límit: 01/09/2020). 

o LC-SC3-SCC-2-2020 Convocatòria – Districtes d’energia positiva i barris per 

transicions d’energia urbana. Oberta (Data límit: 01/09/2020).  

o BBI-2020-SO1-F1 Convocatòria  - Valorització de la fracció orgànica sòlida 

municipal a través d’una bio refineria integral a nivell comercial  Oberta (Data 

límit: 03/09/2020). 

o LC-SC3-EC-5-2020 Convocatòria – Recolzament per les administracions 

públiques conduint la transició energètica.  Oberta (Data límit: 10/09/2020).  

o LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 Convocatòria - Mitigar la pobresa energètica de 

les llars. Oberta (Data límit: 10/09/2020).  

o European City Facility Convocatòria - Suport financer dirigit a governs locals  per 

desenvolupar conceptes d’inversió local relacionats amb la implementació 

d’accions identificades en els seus plans d’acció climàtica i energètica.  Oberta 

(Data límit: 02/10/2020)  

o Primera convocatòria del Pacte Verd Europeu  Prevista (Obertura: mitjan 

setembre) 

 

● Europa Creativa 

o CNECT/I.3/2020/2738010 Convocatòria – Cinemes com a hubs d’innovació per 

a les comunitats locals 2020.  Oberta (Data límit: 07/08/2020)  

 

● Mecanisme de protecció civil i ajut humanitari – UCPM. 

o UCPM-2020-KN-AG Convocatòria – Xarxes de partenariat per a la protecció civil. 

Oberta (Data límit: 16/06/2020). 

 

● Convocatòries de projectes pilot :   

o EAC/S06/2020 Convocatòria – Seguiment i orientació per mitjà de l'esport, de 

joves en risc de radicalització Oberta (Data límit: 22/06/2020).  

o EAC/S07/2020 Convocatòria – Intercanvis i mobilitat en l'esport Oberta (Data 

límit: 11/06/2020)  

o EAC/S09/2020  Convocatòria – Programes esportius de base i innovació 

d’infraestructures Oberta (Data límit: 01/07/2020)   

o CNECT/I.3(2020)2765678  Convocatòria – Una esfera pública europea: una nova 

oferta en línia per als joves europeus Oberta (Data límit: 22/07/2020)   

 

https://gaue.diba.cat/innovacio-per-a-un-envelliment-actiu-i-saludable-sc1-hcc-08-2020-horitzo-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-cc-1-2018-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://gaue.diba.cat/barris-per-la-transicio-energetica-urbana-lc-sc3-scc-2-2020-horizon2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/bbi-2020-so1-f1;freeTextSearchKeyword=urban;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-5-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502,31094501;programCode=H2020;programDivisionCode=31047938;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-ec-2-2018-2019-2020
https://www.eucityfacility.eu/apply-for-eucf-support/home.html
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en
https://gaue.diba.cat/fons/europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/cinemes-com-a-hubs-dinnovacio-per-les-comunitats-locals-2020-cnect-i-3-2020-2738010-creative-europe/
https://gaue.diba.cat/fons/ucpm-mecanisme-de-proteccio-civil-de-la-unio/
https://gaue.diba.cat/xarxes-de-partenariats-per-a-la-proteccio-civil-ucpm-2020-kn-ag-ucpm/
https://gaue.diba.cat/seguiment-i-orientacio-mitjancant-lesport-de-joves-en-risc-de-radicalitzacio-eac-s06-2020-erasmus/
https://gaue.diba.cat/intercanvis-i-mobilitat-a-lesport-eac-s07-2020-erasmus/
https://gaue.diba.cat/programes-esportius-de-base-i-innovacio-dinfraestructures-eac-s09-2020-erasmus/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/pilot-project-european-public-sphere-new-online-media-offer-young-europeans
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Premis   

● European Volunteering Capital 2022 . Obert (Data límit: 22/06/2020) 

● EU Cities for Fair and Ethical Trade Award  Obert (Data límit: 12/06/2020) 

● European Capital of Innovation Award 2020 Obert (Data límit 23/06/2020) 

● Premi ciutadà europeu 2020 Obert (Data límit: 30/06/2020). Distingeix projectes 
excepcionals que promoguin la integració i la cooperació, així com els valors de la Carta 
de Drets Fonamentals de la UE: dignitat, igualtat, solidaritat, justícia, drets i llibertats 
ciutadanes 

● #BEINCLSUIVE EU Sport Awards  Obert (Data límit: 30/06/2020) 

● UN SDG Action Awards Obert (Data límit: 19/07/2020) 

● Sustainable Cities Platform, 2020 Transformative Action Award Obert (Data límit: 
31/07/2020) 

● World Summit Awards 2020, categories: Joves innovadors; govern i compromís ciutadà; 
salut i benestar: aprenentatge i educació; medi ambient i energia verda; cultura i 
turisme; territoris intel·ligents i urbanització; comerç i indústria; inclusió i apoderament 
Obert (Data límit: 31/08/2020) 

● Premis a l’Excel·lència en la formació professional, en el marc del programa Ocupació i 
Innovació Social) Obert (Consultar terminis al web) 

● EIC Horizon Prize for 'Early Warning for Epidemics'  Obert (Data límit: 01/09/2020) 

● European Enterprise Promotion Awards 2020 Obert (Data límit: 06/09/2020) 

● Premi Ciutat Accessible 2021  Obert (Data límit: 09/09/2020) 

● Premi europeu de Salut 2020 per ajudar a promoure les vacunes i els estils de vida 
saludables Obert (Data límit: 16/09/2020) 

● European Heritage Europa Nostra Awards, categories: conservació; serveis dedicats al 
patrimoni; recerca; educació formació i sensibilització. Obert (Data límit: 1/10/2020) 

● EU Green Capital i EU Green Leaf Awards Obert (Data límit: 28/10/2020) 

● Premis Regió Europea Emprenedora  2021 – 2022 (EER Award) Obert (Data límit: 
28/10/2020) 

  

https://www.europeanvolunteercentre.org/european-volunteering-capital-2022
https://www.trade-city-award.eu/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
https://sdgactionawards.org/
https://sustainablecities.eu/transformative-action-award/
https://www.worldsummitawards.org/contest/
https://gaue.diba.cat/premis-a-lexcellencia-en-la-formacio-professional-2020/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/epidemics-eicprize-2020;freeTextSearchKeyword=EICPrize;typeCodes=0,1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-national-deadlines/
https://gaue.diba.cat/premi-a-la-ciutat-accessible-2021/
https://ec.europa.eu/health/award/home_en
https://ec.europa.eu/health/award/home_en
http://www.europeanheritageawards.eu/apply/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/news/competition_schedule_changes_for_2020.html
https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx?_cldee=dmFsbGVzZm9AZGliYS5jYXQ%3d&recipientid=contact-ea93b6f1cbcee7118112005056a043ea-bb1680d0b04e4ac1b82cafdade7734e3&esid=f8eaedbb-fb94-ea11-8118-005056a043ea

