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Fons Estructurals i d’Inversió Europeus  - FEIE 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER 

o EMC/3126/2020 Convocatòria – Programa d’ajuts per a actuacions de 

rehabilitació energètica en edificis existents. Oberta (Data límit: 31/07/2021, o 

fins que s’esgotin els fons). 

o Convocatòria per a la concessió directa de subvencions per a la contractació de 

serveis d’accés de banda ampla d’alta velocitat Oberta (Data límit: 31/12/2021, 

o fins que s’esgotin els fons). 

o EMC/2214/2020 Convocatòria – MOVES II Incentius a la mobilitat eficient i 

sostenible (mobilitat post COVID19, sistemes de préstec de bicicletes elèctriques 

i de recàrrega per a vehicles elèctrics...). Oberta (Data límit: 16/09/2021 o fins 

que s’esgotin els fons). 

Fons Social Europeu - FSE   

o Resolució TSF/3348/2020 Convocatòria anticipada 2021 per a projectes 

singulars. Oberta (Data límit: 16/08/2021). 

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural  

o ARP/842/2021. Convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de projectes de 

cooperació dels grups d’acció local de Catalunya. Oberta (Data límit: 

30/04/2021).  

o ORDRE ARP/75/2021. Bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal 

sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 

Cooperació Territorial Europea 

Interreg Europe 2021 – 2027 

o  Consulta pública del programa Interreg Europe 2021 – 2027. Oberta (Data límit: 

16/04/2021). 

Interreg MED 

o Convocatòria de projectes addicionals als finançats anteriorment amb l’objectiu 

d’intercanviar experiències sobre com la Covid ha afectat als projectes i 

promoure polítiques per a la recuperació. Oberta (Data límit: 02/07/2021). 

URBACT 

o Convocatòria 2a convocatòria de Creació de xarxes de transferència. Oberta 

(Data límit: 29/04/2021). 

https://gaue.diba.cat/fons/feder-fons-europeu-de-desenvolupament-regional-2/
https://gaue.diba.cat/programa-dajuts-per-a-actuacions-de-rehabilitacio-energetica-en-edificis-existents-emc-3126-2020-feder/
https://gaue.diba.cat/acces-de-banda-ampla-dalta-velocitat-bdns535636-feder/
https://gaue.diba.cat/programa-dincentius-a-la-mobilitat-eficient-i-sostenible-moves-ii-emc-2214-2020-feder/
https://gaue.diba.cat/fons/fons-social-europeu/
https://gaue.diba.cat/projectes-singulars-2021-linia-2-bdns540327-fse/
https://gaue.diba.cat/fons/feader-fons-europeu-agricola-de-desenvolupament-rural/
https://gaue.diba.cat/ajuts-per-al-desenvolupament-de-projectes-de-cooperacio-dels-grups-daccio-local-de-catalunya-feader/
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=897669
https://gaue.diba.cat/fons/interreg-europe-2/
https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/
https://gaue.diba.cat/fons/interreg-europe-2/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-projectes-addicionals-interreg-europe/
https://gaue.diba.cat/fons/urbact-cooperacio-territorial-europea/
https://gaue.diba.cat/fons/urbact-cooperacio-territorial-europea/
https://gaue.diba.cat/2a-convocatoria-de-creacio-de-xarxes-de-transferencia-urbact/
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Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

o Consulta del Govern Espanyol per rebre expressions d’interès  sobre la 

rehabilitació de barris. Oberta (Data límit: 09/04/2021).   

o Consulta del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital per rebre 

expressions d’interès sobre la ciberseguretat de les PIMES i l’impuls de la 

indústria de la ciberseguretat. Oberta (Data límit: 21/04/2021).   

Programes competitius 

Erasmus+  

o EAC/A01/2021 Convocatòria 2021   Oberta 

Acció clau 1 (KA1): Mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge: 

• Mobilitat de les persones en l’àmbit de la joventut (Data límit: 11/05/2021 

i 5/10/2021).  

• Mobilitat de les persones en l’àmbit de la formació professional, 

l’educació obligatòria i l’educació d’adults joventut (Data límit: 

11/05/2021). 

• Acreditacions Erasmus en l’àmbit de la formació professional, l’educació 

obligatòria i l’educació d’adults (Data límit: 19/10/2021).  

Acció clau 2 (KA2): Cooperació per a la innovació i intercanvi de bones 
pràctiques  

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

joventut (Data límit: 20/05/2021 i 03/11/2021).  

• Associacions a petita escala en l’àmbit de l’educació, la formació i la 

joventut (Data límit: 20/05/2021 i 03/11/2021).  

• Desenvolupament de capacitats en l’àmbit juvenil (Data límit: 

20/05/2021).  

• Associacions de cooperació en l’àmbit de l’esport (Data límit: 20 de maig 

de 2021)  

• Petites associacions en l’àmbit de l’esport (Data límit: 20/05/2021)  

• Esdeveniments esportius sense ànim de lucre (Data límit: 20/05/2021) 

   Acció clau 3 (KA3): Suport a la reforma de les polítiques:  

• Joventut Europea Unida (Data límit: 24/06/2021) 

https://gaue.diba.cat/manifestacions-dinteres-sobre-rehabilitacio-de-barris-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/manifestacions-dinteres-sobre-la-ciberseguretat-de-les-pimes-i-limpuls-de-la-industria-de-la-ciberseguretat-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/fons/erasmusplus/
https://gaue.diba.cat/programa-erasmus-convocatoria-de-propostes-2021-eac-a01-2021-erasmus/
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Cos Europeu de Solidaritat  

o Convocatòria – Joves Voluntaris per als programes Interreg en curs: 

convocatòria de projectes Interreg per a l’acollida de voluntaris i convocatòria de 

joves voluntaris Oberta 

Horizon 2020  

o Convocatòria PRIMA (Partership for Research and Innovation). Oberta (Data 

límit: 13/04/2021).  

o Convocatòria ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities. Oberta (Data 

límit: 15/04/2021).  

o Convocatòria European City Facility 2021. Oberta (Data límit: segona 

convocatòria 31/05/2021; tercera octubre-novembre 2021; quarta maig-juny 

2022).  

Europa Creativa  

o EAC/S16/2020. Convocatòria Protecció de cementiris jueus a Europa. Oberta 

(Data límit: 19/04/2021).  

Instrument per a la Cooperació al Desenvolupament (DCI)  

o EuropeAid/171273/DH/ACT/Multi. Convocatòria de partenariats per a ciutats 

sostenibles 2021. Oberta (Data límit: 23/04/2021). 

Mecanisme de Protecció Civil i Ajut Humanitari (UCPM) 

o UCPM-2021-INT. Convocatòria d’exercicis de protecció civil en situacions 

d’emergència. Oberta (Data límit: 08/06/2021). 

o UCPM-2021-PP-MARIPOL. Convocatòria per a la prevenció i preparació en 

episodis de contaminació marina. Oberta (Data límit: 08/06/2021). 

o UCPM-2021-KN. Convocatòria de xarxes de partenariat per a la protecció civil 

2021. Oberta (Data límit: 01/06/2021). 

Altres convocatòries UE 

● EAC/S18/2020. Convocatòria Acció preparatòria per al desenvolupament de la 

cultura i el benestar a Europa de baix a dalt (Bottom-up Policy Development for 

Culture & Well-being in the EU. Oberta (Data límit: 14/05/2021). 

● Convocatòria Projeccions de població segons grau d’urbanització. 

2020CE16BGT013.  Oberta (Data límit: 18/05/2021). 

 

https://gaue.diba.cat/fons/cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/joves-voluntaris-interreg-cos-europeu-de-solidaritat/
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://gaue.diba.cat/convocatories-prima-2021-horizon2020/
https://gaue.diba.cat/capacitacio-per-a-la-transformacio-urbana-horizon-2020/
https://gaue.diba.cat/european-city-facility-2021-horizon-2020/
https://gaue.diba.cat/fons/cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/proteccio-de-cementiris-jueus-a-europa-eac-s16-2020/
https://gaue.diba.cat/fons/instrument-per-a-la-cooperacio-al-desenvolupament-dci/
https://gaue.diba.cat/partenariats-per-a-ciutats-sostenibles-2021-europeaid-171273-dh-act-multi/
https://gaue.diba.cat/fons/ucpm-mecanisme-de-proteccio-civil-de-la-unio/
https://gaue.diba.cat/exercicis-de-proteccio-civil-ucpm-2021-int-ucpm-2/
https://gaue.diba.cat/prevencio-preparacio-episodis-contaminacio-marina-ucpm-2021-pp-maripol-ucpm/
https://gaue.diba.cat/xarxes-de-partenariat-per-a-la-proteccio-civil-2021-ucpm-2021-kn-ucpm/
https://gaue.diba.cat/desenvolupament-de-la-cultura-i-el-benestar-a-la-unio-europea-eac-s18-2020/
https://gaue.diba.cat/projeccions-de-poblacio-segons-grau-durbanitzacio-2020ce16bgt013/
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Premis 

● Premi Ciutadà Europeu 2021 Oberta (Data límit: 15/04/2021). 

● Premis EPSA (European Public Sector Awards). Oberta (Data límit: 03/05/2021). 

● Premis REGIOSTARS 2021, S’hi poden presentar candidatures de projectes que 

hagin estat finançats per fons FEDER, Interreg o  FSE. Oberta (Data límit: 

09/05/2021). 

● Premi Capital europea de la Innovació 2021 Oberta (Data límit: 15/07/2021). 

● Premis europeus a la promoció empresarial 2021  Oberta (Data límit: 16/07/2021).  

 

Més informació a la Guia d’Ajuts de la Unió Europea 

 

 

 

https://gaue.diba.cat/novetats/premi-ciutada-europeu-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-epsa-2021/
https://gaue.diba.cat/premis-regiostars-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-capital-europea-de-la-innovacio-2021/
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2021/
https://gaue.diba.cat/

