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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 - FEADER 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

Programes competitius 

Erasmus+ 

Cos Europeu de Solidaritat 

Europa Creativa 

Horizon Europe 

Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV). 

Programa sobre el Mercat Únic, la competitivitat de les empreses, les pimes, i les 

estadístiques europees (SMP) 

Programa per al medi ambient i l’acció pel clima (LIFE) 

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 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 EMT/2666/2021 Convocatòria de subvencions per a la realització 

d’accions de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a 

persones treballadores desocupades 2021. Oberta (Data límit: 14/09/2021). 

o BDNS575651 Convocatòria per a l’any 2021 per a la concessió de subvencions 

destinades al Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica. 

Oberta (Data límit: 15/09/2021). 

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

empleaverde.  Oberta (Data límit: 30/09/2021). 

o EMT/2693/2021 Convocatòria d’ajuts de transport a les persones participants 

dels Projectes Singulars 2020. Oberta (Data límit: 15/10/2021). 

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural - FEADER  

o BDNS577503 Convocatòria de subvencions als espais naturals de Catalunya, 

als hàbitats i les espècies 2021. Oberta (Data límit: dos mesos després de la 

publicació al DOGC). 

 

https://gaue.diba.cat/fons/feder-fons-europeu-de-desenvolupament-regional-2/
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/subvencions-per-a-la-realitzacio-daccions-de-formacio-doferta-en-arees-prioritaries-adrecades-prioritariament-a-persones-treballadores-desocupades-2021-emt-2666-2021-fse/
https://gaue.diba.cat/programa-de-suport-i-acompanyament-a-la-planificacio-estrategica-bdns575651-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/programa-empleaverde-bdns569436-fse/
https://gaue.diba.cat/ajuts-de-transport-a-les-persones-participants-dels-projectes-singulars-2020-emt-2693-2021-fse/
https://gaue.diba.cat/fons/feader-fons-europeu-agricola-de-desenvolupament-rural/
https://gaue.diba.cat/subvencions-als-espais-naturals-de-catalunya-als-habitats-i-les-especies-2021-bdns577503-feader/
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Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència 

o Convocatòria extraordinària del programa de plans de sostenibilitat turística en 

destins per a ens locals. Oberta (Data límit: 20/09/2021). 

o Ordre TMA/882/2021 Convocatòria del programa d’ajuts  a municipis per a la 

implantació de zones de baies emissions i la transformació digital i sostenible del 

transport urbà. Oberta (Data límit: 30/09/2021). 

o Resolució ACC/2083/2021 Convocatòria de subvencions per a projectes de 

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

15/11/2021). 

o RD692/2021 Bases reguladores per a projectes singulars locals en energia neta 

en municipis de repte demogràfic. Oberta (Data límit: a concretar en la 

convocatòria de subvencions). 

o TED/800/2021 Bases reguladores del Programa de projectes singulars en 

mobilitat elèctrica. Oberta (Data límit: a concretar en la convocatòria de 

subvencions). 

o RD266/2021 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).  

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).   

https://gaue.diba.cat/plans-de-sostenibilitat-turistica-per-a-ens-locals-ngeu/
https://gaue.diba.cat/implantacio-de-zones-de-baixes-emissions-i-la-transformacio-del-transport-urba-tma-892-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/subvencions-per-a-projectes-de-foment-de-la-recollida-selectiva-de-residus-municipals-bdns577048-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-projectes-singulars-locals-en-energia-neta-en-municipis-de-repte-demografic-rd692-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-del-programa-de-projectes-singulars-en-mobilitat-electrica-ted-800-2021-ngeu/
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/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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• ESC-SOLID-2021-VTHPA Convocatòria d’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 CREA-MEDIA-2021-AUDFILMEDU. Convocatòria Desenvolupament de 

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

Horizon Europe  

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

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

o NOU Previsió de convocatòries Horizon Europe 2021 – 2022 amb elegibilitat 

local.  

Programa Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV). 

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

(Data límit: 07/09/2021). 

Programa sobre el Mercat Únic, la competitivitat de les empreses, les pimes, i les 

estadístiques europees (SMP) 

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

(Data límit: 02/12/21 i 27/04/2022). 

o SMP-COSME-2021-HOUS-0. Convocatòria Iniciativa per a l’habitatge 

assequible. Oberta (Data límit: 20/10/2022). 

Programa per al medi ambient i l’acció pel clima (LIFE) 

Subprograma de Medi Ambient: 

o LIFE-2021-TA-PP Convocatòries per a l’assistència tècnica per a la preparació 

de projectes LIFE. Oberta (Data límit: 22/09/2022). 

https://gaue.diba.cat/equips-de-voluntariat-en-ambits-dalta-prioritat-2021-esc-solid-2021-vthpa-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/desenvolupament-de-laudiencia-i-educacio-cinematografica-crea-media-2021-audfilmedu-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/novetats/horizon-europe-ens-locals-21-22/
https://gaue.diba.cat/promocio-dels-drets-de-la-infancia-cerv-2021-child-cerv/
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://gaue.diba.cat/iniciativa-per-lhabitatge-assequible-smp-cosme-2021-hous-01-singlemarket/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/programa-per-medi-ambient-i-laccio-pel-clima-life/
https://gaue.diba.cat/assistencia-tecnica-per-a-la-preparacio-de-projectes-life-2021-ta-pp-life/
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o LIFE-2021-STRAT-NAT-SNAP-two-stage Convocatòria Projectes estratègics de 

natura. Oberta (Data límit: 19/10/2021 i 7/04/2022). 

o LIFE-2021-SAP-ENV-ENVIRONMENT Convocatòria Economia circular i 

valorització de residus. Oberta (Data límit: 30/11/2021). 

o LIFE-2021-SAP-ENV-GOV Convocatòria Governança ambiental. Oberta (Data 

límit: 30/11/2021). 

o LIFE-2021-SAP-NAT-NATURE Convocatòria Natura i biodiversitat. Oberta (Data 

límit: 30/11/2021). 

o LIFE-2021-SAP-NAT-GOV Convocatòria Governança de la natura. Oberta (Data 

límit: 30/11/2021). 

Subprograma d’Acció pel Clima: 

o LIFE-2021-TA-PP Convocatòries per a l’assistència tècnica per a la preparació 

de projectes LIFE. Oberta (Data límit: 22/09/2022). 

o LIFE-2021-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage  Convocatòria Plans estratègics 

d’adaptació climàtica. Oberta (Data límit: 19/10/2021 i 7/04/2022). 

o LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCM Convocatòria Mitigació del canvi climàtic. Oberta 

(Data límit: 30/11/2021).  

o LIFE-2021-SAP-CLIMA-GOV Convocatòria Informació i governança climàtica. 

Oberta (Data límit: 30/11/2021). 

o LIFE-2021-SAP-CLIMA-CCA Convocatòria Adaptació al canvi climàtic. Oberta 

(Data límit: 30/11/2021). 

Suprograma transició a una energia neta:  

o LIFE-2021-CET-GOV Convocatòria Diàleg per a la governança energètica. 

Oberta (Data límit: 12/01/2022). 

o LIFE-2021-CET-ENERCOM Convocatòria Suport a comunitats energètiques i 

altres iniciatives ciutadanes en el camp de l’energia sostenible. Oberta (Data 

límit: 12/01/2022). 

o LIFE-2021-CET-ENERPOV Convocatòria Intervencions en edificis en barris 

vulnerables. Oberta (Data límit: 12/01/2022). 

o LIFE-2021-CET-PDA Convocatòria Assistència tècnica per a la inversió en 

energies sostenibles. Oberta (Data límit: 12/01/2022). 

o LIFE-2021-CET-LOCAL Convocatòria Assistència tècnica per a la transició 

energètica en municipis i regions. Oberta (Data límit: 12/01/2022). 

 

https://gaue.diba.cat/projectes-estrategics-de-natura-life-2021-strat-nat-snap-two-stage-life/
https://gaue.diba.cat/economia-circular-i-valoritzacio-de-residus-life-2021-sap-env-environment-life/
https://gaue.diba.cat/governanca-ambiental-life-2021-sap-env-gov-life/
https://gaue.diba.cat/natura-i-biodiversitat-life-2021-sap-nat-nature-life/
https://gaue.diba.cat/governanca-de-la-natura-life-2021-sap-nat-gov-life/
https://gaue.diba.cat/assistencia-tecnica-per-a-la-preparacio-de-projectes-life-2021-ta-pp-life/
https://gaue.diba.cat/plans-estrategics-dadaptacio-climatica-life-2021-strat-clima-sip-two-stage-life/
https://gaue.diba.cat/mitigacio-del-canvi-climatic-life-2021-sap-clima-ccm-life/
https://gaue.diba.cat/informacio-i-governanca-climatica-life-2021-sap-clima-gov-life/
https://gaue.diba.cat/adaptacio-al-canvi-climatic-life-2021-sap-clima-cca-life/
https://gaue.diba.cat/dialeg-per-a-la-governanca-energetica-life-2021-cet-gov-life/
https://gaue.diba.cat/suport-a-comunitats-energetiques-i-altres-iniciatives-ciutadanes-en-el-camp-de-lenergia-sostenible-life-2021-cet-enercom-life/
https://gaue.diba.cat/intervencions-en-edificis-en-barris-vulnerables-life-2021-cet-enerpov-life/
https://gaue.diba.cat/assistencia-tecnica-per-a-la-inversio-en-energies-sostenibles-life-2021-cet-pda-life/
https://gaue.diba.cat/assistencia-tecnica-per-a-la-transicio-energetica-en-municipis-i-regions-life-2021-cet-local-life/
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Altres convocatòries UE 

o Convocatòria per a la presentació de bones pràctiques locals del Comitè de les 

Regions en el marc del Pacte Verd Europeu. Oberta (Data límit: 15/09/2021). 

 

Premis 

o Premis europeus al desplegament de la banda ampla Obert (Data límit: 17/09/2021). 

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 Pawel Adamowicz del Comitè Europeu de les Regions. Obert (Data límit: 

30/09/2021).  

o Premis SALTO 2021 (Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat). Obert (Data límit: 

30/09/2021). 

o Guardons europeus a les bones pràctiques de treball saludable 2020-2022. Obert 

(Data límit: 30/09/2021). 

o Premi Jean Monnet 2021. Obert (Data límit: 09/10/2021). 

o Premis de l’esport inclusiu de la Unió Europea 2021. Obert (Data límit: 21/10/2021). 

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

o Premi UE a la planificació de la mobilitat urbana sostenible 2021.  Obert (Data límit: 

31/10/2021). 

o Premi Energy Globe. Obert (Data límit: 23/11/2021). 

o Premi europeu a la docència innovadora 2021 (Erasmus+) Previst (Data límit a 

establir en la convocatòria). 

 

 

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

 

https://europa.diba.cat/news/2021/08/30/convocatoria-per-presentacio-de-bones-practiques-locals-marc-del-pacte-verd
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-al-desplegament-de-la-banda-ampla/
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-pawel-adamowicz/
https://gaue.diba.cat/premis-salto-2021-erasmus-i-cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/guardons-europeus-a-les-bones-practiques-de-treball-saludable-2020-2022/
https://gaue.diba.cat/premi-jean-monnet-2021/
https://gaue.diba.cat/premis-de-lesport-inclusiu-de-la-unio-europea-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-de-seguretat-viaria-urbana-2021/
https://gaue.diba.cat/premi-a-la-planificacio-de-la-mobilitat-urbana-sostenible-2021/
https://www.energyglobe.info/participate
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-a-la-docencia-innovadora-2021/
https://gaue.diba.cat/

