
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

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 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

Programes competitius 

Erasmus+ 

Cos Europeu de Solidaritat 

Europa Creativa 

Horizon 2020 

CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors. 

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

(COSME) 

Altres convocatòries UE 

Premis 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Convocatòries obertes de fons  

i premis europeus d’interès local 

Juliol 2021 



 

 
 

2 

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 TED/112/2021 Convocatòria de la Fundació Biodiversitat. Programa 

empleaverde.   

o BDNS573031 Convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions 

destinades a les pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local 

(SOC-Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local-AODL) Oberta (Data límit: 

15/09/2021). 

o BDNS573027 Convocatòria Convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de 

subvencions destinades a la contractació de nous agents d’ocupació i 

desenvolupament local (SOC – Agents d’ocupació i desenvolupament local – 

AODL) Oberta (Data límit: 15/09/2021). 

o  

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).  

o ACC/118/2021. Convocatòria Ajuts per a la transformació i comercialització dels 

recursos forestals. Oberta (Data límit: Dos mesos a partir de l’endemà de la 

publicació en el DOGC). 

 

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/programa-empleaverde-bdns569436-fse/
https://gaue.diba.cat/prorrogues-dels-agents-docupacio-i-desenvolupament-local-bdns573031-fse/
https://gaue.diba.cat/contractacio-de-nous-agents-docupacio-i-desenvolupament-local-bdns573027-fse/
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/ajuts-per-a-la-transformacio-i-comercialitzacio-dels-recursos-forestals-bdns568245-feader/
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Cooperació Territorial Europea 

 

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). 

o ECI/1305/2005 Convocatòria Innovació i recerca en la Formació Professional. 

Oberta (Data límit: Quaranta dies a comptar des de l’endemà de la publicació de 

la convocatòria al BOE.) 

o Resolució ACC/2083/2021 Bases reguladores de la convocatòria per a 

projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals. (Data límit: 

A determinar en cada convocatòria de subvencions.) 

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-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). 

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/innovacio-i-recerca-en-la-formacio-professional-bdns567900-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-projectes-de-foment-de-la-recollida-selectiva-de-residus-municipals-resolucio-acc-2083-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/fons/erasmusplus/
https://gaue.diba.cat/programa-erasmus-convocatoria-de-propostes-2021-eac-a01-2021-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/
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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 

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

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

• 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). 

Europa Creativa 

o CREA-CROSS-2021-INNOVLAB . Convocatòria Laboratoris d’innovació 

creativa. Oberta (Data límit: 05/10/2021). 

o REA-CULT-2021-NET . Convocatòria Xarxes europees d’organitzacions 

culturals i creatives. Oberta (Data límit: 26/08/2021). 

o CREA-MEDIA-2021-MARKETNET. Convocatòria Xarxes i mercats 

audiovisuals. Oberta (Data límit: 24/08/2021). 

o CREA-MEDIA-2021-TRAINING. Convocatòria Promoció del talent i les 

habilitats en l’audiovisual. Oberta (Data límit: 26/08/2021). 

o CREA-CULT-2021-PECE. Convocatòria Entitats culturals paneuropees. Oberta 

(Data límit: 26/08/2021). 

o CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU. Convocatòria Desenvolupament de 

l’audiència i educació cinematogràfica. Oberta (Data límit: 05/10/2021). 

o CREA-MEDIA-2021-INNOVBUSMOD. Convocatòria Innovació de la indústria 

audiovisual. Oberta (Data límit: 24/08/2021). 

o  

Horizon 2020  

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

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

o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-01. Convocatòria Transició ecològica, 

social i digital a l’àmbit rural. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-02. Convocatòria Centre de formació i 

experimentació en innovació rural. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-06. Convocatòria Innovació educativa 

amb solucions basades en la natura. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

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/
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/laboratoris-dinnovacio-creativa-crea-cross-2021-innovlab-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/xarxes-europees-dorganitzacions-culturals-i-creatives-crea-cult-2021-net-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/xarxes-i-mercats-audiovisuals-crea-media-2021-marketnet-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/promocio-del-talent-i-les-habilitats-en-laudiovisual-crea-media-2021-training-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/entitats-culturals-paneuropees-crea-cult-2021-pece-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/desenvolupament-de-laudiencia-i-educacio-cinematografica-crea-media-2021-audfilmedu-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/innovacio-de-la-industria-audiovisual-crea-media-2021-innovbusmod-europa-creativa/
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/agermanament-de-ciutats-2021-cerv-2021-citizens-town-tt-cerv/
https://gaue.diba.cat/centre-de-formacio-i-experimentacio-en-innovacio-rural-horizon-cl6-2021-communities-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/innovacio-educativa-amb-solucions-basades-en-la-natura-horizon-cl6-2021-communities-01-06-horizon-europe/
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o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-04. Convocatòria Apoderament de les 

comunitats costaneres. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-03. Convocatòria Digitalització de les 

àrees rurals. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-COMMUNITIES-01-05.ConvocatòriaPolítiques 

alimentàries urbanes. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-07.Convocatòria Models de 

governança de la bioeconomia. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-15.Convocatòria Contractació en 

l’àmbit del canvi climàtic. Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-09. Convocatòria Revitalització de les 

comunitats locals amb la bioeconomia i la innovació social. Oberta (Data límit: 

06/10/2021). 

o HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-11. Convocatòria Educació per la 

bioeconomia.  Oberta (Data límit: 06/10/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01. Convocatòria Capacitació per promoure un 

sòl saludable.  Oberta (Data límit: 20/10/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-OCEAN-01-01. Convocatòria Accions d’excel·lència en 

l’àmbit marítim.  Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-01-01. Convocatòria Transició climàtica a les ciutats.  

Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02. Convocatòria Governança local col·laborativa 

per a la transició sostenible de les ciutats.  Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-CLIMA-01-01. Convocatòria Preparació de les autoritats 

públiques per al canvi climàtic.  Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

o HORIZON-MISS-2021-COOR-01-01. Convocatòria Cooperació en el marc del 

Programa Missions d’Horizon Europe.  Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

CERV – Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors. 

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). 

https://gaue.diba.cat/apoderament-de-les-comunitats-costaneres-horizon-cl6-2021-communities-01-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/digitalitzacio-de-les-arees-rurals-horizon-cl6-2021-communities-01-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/politiques-alimentaries-urbanes-horizon-cl6-2021-communities-01-05-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/models-de-governanca-de-la-bioeconomia-horizon-cl6-2021-governance-01-07-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/contractacio-en-lambit-del-canvi-climatic-horizon-cl6-2021-governance-01-15-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/revitalitzacio-de-les-comunitats-locals-amb-la-bioeconomia-i-la-innovacio-social-horizon-cl6-2021-governance-01-09-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/educacio-per-la-bioeconomia-horizon-cl6-2021-governance-01-11-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/capacitacio-per-promoure-un-sol-saludable-horizon-miss-2021-soil-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/accions-dexcellencia-en-lambit-maritim-horizon-miss-2021-ocean-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/transicio-climatica-a-les-ciutats-horizon-miss-2021-cit-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/governanca-local-collaborativa-per-a-la-transicio-sostenible-de-les-ciutats-horizon-miss-2021-cit-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/governanca-local-collaborativa-per-a-la-transicio-sostenible-de-les-ciutats-horizon-miss-2021-cit-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/cooperacio-en-el-marc-del-programa-missions-dhorizon-europe-horizon-miss-2021-coor-01-01-horizon-europe/
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/
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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 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 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). 

o Premi Ciutat Accessible. Obert (Data límit: 08/09/2021). 

 

 

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

 

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/acces-a-eines-educatives-en-arees-amb-baixa-connectivitat-o-acces-a-tecnologies-pppa-2021-remotedigedu/
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
https://gaue.diba.cat/premi-a-la-ciutat-accessible-2022/
https://gaue.diba.cat/

