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Índex de fons 

Clica sobre el nom del programa per anar a les convocatòries 

 

 

Fons Estructurals i d’Inversió Europeus  - FEIE 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER 

Fons Social Europeu - FSE 

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural 

Cooperació Territorial Europea 

Interreg MED 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

Programes competitius 

Erasmus+ 

Cos Europeu de Solidaritat 

Horizon 2020 

CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors. 

Mecanisme de Protecció Civil i Ajut Humanitari (UCPM) 

Programa europeu per a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses 

(COSME) 

FSE – Fons Social Europeu 

Altres convocatòries UE 

Premis 

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

o Resolució TSF/xxx/2021 Convocatòria Contractació en pràctiques de persones 

joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil 2021 Oberta (Data límit: 

10/06/2021). 

o Ordre TED/550/2021 Aprovació Bases reguladores de la Fundació Biodiversitat. 

Programa empleaverde.   

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural  

o ARP/75/2021. Convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques 

de titularitat pública. Oberta (Data límit: a determinar en cada convocatòria de 

subvencions).  

Cooperació Territorial Europea 

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). 

 

 

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/contractacio-en-practiques-de-persones-joves-beneficiaries-del-programa-de-garantia-juvenil-2021-bdns565045-fse/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9341
https://gaue.diba.cat/fons/feader-fons-europeu-agricola-de-desenvolupament-rural/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-dels-ajuts-a-la-gestio-forestal-sostenible-per-a-finques-de-titularitat-publica-ordre-arp-75-2021-feader/
https://gaue.diba.cat/fons/interreg-europe-2/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-projectes-addicionals-interreg-europe/
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Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

o Convocatòria Manifestació d’interès per la transformació digital de les 

administracions. Oberta (Data límit: 07/06/2021). 

o RD266/2021 (NGEU). Convocatòria pel Programa MOVES III. Oberta (Data límit: 

31/12/2023). 

Programes competitius 

Erasmus+  

o EAC/A01/2021 Convocatòria 2021   Oberta 

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

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

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

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

pràctiques  

• ERASMUS-YOUTH-2021-CB. Convocatòria de capacitació en l’àmbit 

juvenil. Oberta (Data límit: 01/07/2021). 

• ERASMUS-EDU-2021-PEX-CVE. Convocatòria de Partenariats per 

l’excel·lència. Oberta (Data límit: 07/09/2021). 

• ERASMUS-EDU.2021-PI-ALL-INNO-BLUEPRINT. Convocatòria 

Aliances per a la cooperació sectorial en la formació. Oberta (Data límit: 

07/09/2021). 

• ERASMUS-EDU-2021-PI-ALL-INNO-EDU-ENTERP. Convocatòria 

Aliances per l’educació i l’emprenedoria. Oberta (Data límit: 07/09/2021). 

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

• ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG-LOT1. Convocatòria Joventut 

europea unida. Oberta (Data límit: 24/06/2021).  

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 

o EAC/A02/2021.Convocatòria de subvencions cos Europeu de Solidaritat 2021.  

• Projectes de voluntariat. Oberta (Data límit: 28/05/2021 i 05/10/2021).   

https://gaue.diba.cat/manifestacio-dinteres-per-la-transformacio-digital-de-les-administracions-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/__movesiii/
https://gaue.diba.cat/fons/erasmusplus/
https://gaue.diba.cat/programa-erasmus-convocatoria-de-propostes-2021-eac-a01-2021-erasmus/
https://gaue.diba.cat/capacitacio-en-lambit-juvenil-erasmus-youth-2021-cb-erasmus/
https://gaue.diba.cat/partenariats-per-lexcellencia-erasmus-edu-2021-pex-cove-erasmus/
https://gaue.diba.cat/aliances-per-a-la-cooperacio-sectorial-en-la-formacio-erasmus-edu-2021-pi-all-inno-blueprint-erasmus/
https://gaue.diba.cat/aliances-per-leducacio-i-lemprenedoria-erasmus-edu-2021-pi-all-inno-edu-enterp-erasmus/
https://gaue.diba.cat/joventut-europea-unida-erasmus-youth-2021-youth-tog-lot1-erasmus/
https://gaue.diba.cat/fons/cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/joves-voluntaris-interreg-cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-subvencions-cos-europeu-de-solidaritat-2021-eac-a02-2021-cos-europeu-de-solidaritat/
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• Equips de voluntariat en àmbits d’alta prioritat. Oberta (Data límit: 

05/10/2021).   

• Projectes solidaris. Oberta (Data límit 05/10/2021).   

• Segell de qualitat per a activitats de voluntariat solidari. Oberta (sense 

data límit). 

• Segell de qualitat per al voluntariat en l’àmbit de l’ajut humanitari. Oberta 

(sense data límit). 

Horizon 2020  

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

convocatòria octubre-novembre 2021; quarta maig-juny 2022). 

CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors. 

o CERV-2021-DAPHNE. Convocatòria Prevenció de la violència de gènere i contra 

la infància. Oberta (Data límit: 15/06/2021). 

o CERV-2021-EQUAL. Convocatòria Promoció de la igualtat i lluita contra el 

racisme, la xenofòbia i la discriminació. Oberta (Data límit: 15/06/2021). 

o CERV-2021-CITIZENS. Convocatòria Projectes de commemoració. Oberta 

(Data límit: 22/06/2021). 

o CERV-2021-OG-FPA. Convocatòria de propostes d’acords marcs de 

col·laboració de quatre anys per donar suport a les xarxes europees, les 

organitzacions de la societat civil actives a nivell de la UE i els grups de reflexió 

europeus en els àmbit dels valors de la Unió. Oberta (Data límit: 22/06/2021). 

o CERV-2021-OG-SGA. Convocatòria de Subvencions de funcionament a socis 

marc actius en l’àmbit dels valors de la Unió. Oberta (Data límit: 29/06/2021). 

o CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT. Convocatòria Agermanament de ciutats. 

Oberta (Data límit: 26/08/2021). 

o CERV-2021-CITIZENS-TOWN-NT. Convocatòria Xarxa de ciutats. Oberta (Data 

límit: 26/08/2021). 

o CERV-2021-CHILD. Convocatòria Promoció dels drets de la infància. Oberta 

(Data límit: 07/09/2021). 

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). 

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/european-city-facility-2021-horizon-2020/
https://gaue.diba.cat/prevencio-de-la-violencia-de-genere-i-contra-la-infancia-cerv-2021-daphne-cerv/
https://gaue.diba.cat/promocio-de-la-igualtat-i-lluita-contra-el-racisme-la-xenofobia-i-la-discriminacio-cerv-2021-equal-cerv/
https://gaue.diba.cat/projectes-de-commemoracio-cerv-2021-rem-cerv/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-fpa;callCode=CERV-2021-OG-FPA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2021-og-sga;callCode=CERV-2021-OG-SGA;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://gaue.diba.cat/agermanament-de-ciutats-2021-cerv-2021-citizens-town-tt-cerv/
https://gaue.diba.cat/xarxa-de-ciutats-2021-cerv-2021-citizens-town-nt-cerv/
https://gaue.diba.cat/promocio-dels-drets-de-la-infancia-cerv-2021-child-cerv/
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/
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Programa europeu per a la competitivitat de les petites i mitjanes empreses 

(COSME) 

o SMP-COSME-2021-EEN-01. Convocatòria Xarxa europea d’empreses. Oberta 

(Data límit: 11/08/2021, 02/12/21 i 27/04/22). 

Altres convocatòries UE 

o EIT Urban Mobility. Convocatòria Capitalising on existing public realm solutions 

Oberta (Data límit: 10/07/2021). 

o GR/002/21. Convocatòria Conscienciació sobre el valor de la propietat 

intel·lectual. Oberta (Data límit: 8/06/2021). 

o PPPA-2021-RemoteDigEdu. Convocatòria d’Accés a eines educatives en àrees 

amb baixa connectivitat o accés a tecnologies. Oberta (Data límit: 15/07/2021) 

Premis 

o Premi ARLEM 2022 – Emprenedoria jove i local al Mediterrani. Obert (data de inici: 

15 de juny; data límit: no especificada).  

o Premi EDEN 2022 a destinacions turístiques europees d’excel·lència: petites 

destinacions liderant la transició cap a un turisme més sostenible. Obert (Data límit: 

16/06/2021). 

o Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022 Obert (Data límit: 16/06/2021). 

o Premi de la UE per a dones innovadores Obert (Data límit: 30/06/2021).  

o Premi de la Societat civil 2021 EESC. Obert (Data límit: 30/06/2021). 

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

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

o Premis European Innovation Procurement Awards (Horizon Europe). Obert (Data 

límit: 30/07/2021). 

o Premi a l’acció transformadora 2021. Obert (Data límit: 31/07/2021). 

o Premis de la setmana europea de la mobilitat 2021. Obert (Data límit: entre el 

16/09/2021 i el 22/09/2021). 

o Premi europeu Natura 2000 (LIFE). Obert (Data límit: 30/09/2021). 

o Premi UE Seguretat viària urbana. Obert (Data límit: 31/10/2021). 

o Premi Energy Globe. Obert (Data límit: mitjans novembre 2021). 

 

https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/xarxa-europea-dempreses-smp-cosme-2021-een-01-cosme/
https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-regions-cities-or-affiliated-entities-capitalising-on-existing-public-realm-solutions/
https://gaue.diba.cat/conscienciacio-sobre-el-valor-de-la-propietat-intellectual-gr-002-21/
https://gaue.diba.cat/acces-a-eines-educatives-en-arees-amb-baixa-connectivitat-o-acces-a-tecnologies-pppa-2021-remotedigedu/
https://cor.europa.eu/es/events/Pages/arlem-award-2022.aspx
https://gaue.diba.cat/premi-a-destinacions-turistiques-dexcellencia-2022-cosme/
https://gaue.diba.cat/premi-a-destinacions-turistiques-dexcellencia-2022-cosme/
https://gaue.diba.cat/capitals-europees-de-turisme-intelligent-2022-cosme/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-womeninnovatorsprize;callCode=HORIZON-EIC-2021-WomenInnovatorsPrize;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-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/european-innovation-procurement-awards/
https://gaue.diba.cat/premi-a-laccio-transformadora-2021/
https://gaue.diba.cat/premis-de-la-setmana-europea-de-la-mobilitat-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-natura-2000-life-2/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-de-seguretat-viaria-urbana-2021/
https://www.energyglobe.info/participate
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Més informació a la Guia d’Ajuts de la Unió Europea 

 

https://gaue.diba.cat/

