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Fons Estructurals i d’Inversió Europeus  - FEIE 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional - FEDER 

o I3-2021-INV1 Convocatòria per inversions d’innovació, línia 1. Oberta (Data límit: 01/02/2022 

i 18/10/2022). 

o I3-2021-INV2a Convocatòria per inversions d’innovació, línia 2. Oberta (Data límit: 01/02/2022 

i 18/10/2022). 

Fons Social Europeu - FSE   

o BDNS602294 Convocatòria de Programes de formació professional per a l’ocupació (FSE + 

ReactEU). Oberta (Data límit: 20/01/2022). 

o BDNS603398 Convocatòria d’accions de formació professional per a l’ocupació en 

especialitats d’alt nivell. Oberta (Data límit: 28/01/2022). 

o BDNS603468 Convocatòria Programa Treball i Formació 2022. Oberta (Data límit: 

31/01/2022). 

o EMT/3182/2021 Convocatòria del Programa 30 plus 2022. Oberta (Data límit: 01/06/2022). 

o EMT/214/2021 Bases reguladores de subvencions de foment a l’ocupació. Oberta (Data límit 

a establir en cada convocatòria).  

o TED/550/2021 Bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 

Biodiversidad (FSE + FEMPA). Oberta (Data límit a establir en cada convocatòria). 

o EMT/252/2021 Bases reguladores del Programa per promoure l’emprenedoria territorial 

especialitzada. Oberta (Data límit a establir en cada convocatòria).  

Fons Europeu Agrícola i de Desenvolupament Rural - FEADER  

o IMCAP-2022-INFOME. Convocatòria d’informació sobre la Política Agrària Comuna (PAC) 

2022. Oberta (Data límit: 25/01/2022). 

Fons Europeu Marítim, de Pesca i d’Aqüicultura - FEMPA  

o BDNS590277 Convocatòria d’ajuts que estableix el Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2022. 

Oberta (Data límit: 14/02/2022). 

o TED/550/2021 Bases reguladores per a la concessió de subvencions de la Fundación 

Biodiversidad (FSE + FEMPA). Oberta (Data límit a establir en cada convocatòria). 

 

 

 

 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

https://gaue.diba.cat/fons/feder-fons-europeu-de-desenvolupament-regional-2/
https://gaue.diba.cat/inversions-dinnovacio-i3-2021-inv1-feder/
https://gaue.diba.cat/inversions-dinnovacio-linia-2-i3-2021-inv2a-feder/
https://gaue.diba.cat/fons/fons-social-europeu/
https://gaue.diba.cat/programes-de-formacio-professional-per-a-locupacio-bdns602294-fse-ngeu-react-eu/
https://gaue.diba.cat/accions-de-formacio-professional-per-a-locupacio-en-especialitats-dalt-nivell-bdns603398-fse/
https://gaue.diba.cat/programa-treball-i-formacio-2022-bdns603468-fse/
https://gaue.diba.cat/programa-30-plus-2022-emt-3182-2021-fse/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-de-subvencions-de-foment-de-locupacio-emt-214-2021-fse/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-la-concessio-de-subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-ted-550-2021-fse-femp/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-del-programa-per-promoure-lemprenedoria-territorial-especialitzada-emt-252-2021-fse/
https://gaue.diba.cat/fons/feader-fons-europeu-agricola-de-desenvolupament-rural/
https://gaue.diba.cat/informacio-sobre-la-politica-agraria-comuna-pac-2022-imcap-2022-infome/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/fons-europeu-maritim-i-de-la-pesca-femp/
https://gaue.diba.cat/ajuts-que-estableix-el-fons-europeu-maritim-i-de-la-pesca-2022-bdns590277-fempa/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-la-concessio-de-subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-ted-550-2021-fse-femp/


 

 
 

3 

o BDNS602294 Convocatòria de Programes de formació professional per a l’ocupació (FSE + 

ReactEU). Oberta (Data límit: 20/01/2022). 

o Convocatòria de manifestacions d’interès de projectes per al desenvolupament d’itineraris 

d’inclusió social i la seva avaluació. Oberta (Data límit: 20/01/2022). 

o CUD/1448/2021 Convocatòria Modernització de les estructures d’arts escèniques i de la 

música. Oberta (Data límit: 24/01/2022). 

o BDNS603859 Convocatòria Laboratoris i incubadors de creació i desenvolupament de 

projectes audiovisuals. Oberta (Data límit: 24/01/2022). 

o BDNS601566 Convocatòria de xarxa d’oficines Acelera per a entorns rurals. Oberta (Data 

límit: 24/01/2022). 

o BDNS600359 Convocatòria de les subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les 

biblioteques. Oberta (Data límit: 26/01/2022). 

o ICT/1521/2021 Convocatòria Projectes d’I+D per als reptes de les destinacions turístiques. 

Oberta (Data límit: 11/02/2022) 

o ICT/1527/2021 Convocatòria Xarxa de Destinacions Turístiques. Oberta (Data límit: 

30/01/2022). 

o BDNS602687 Convocatòria Modernització i gestió sostenible de les infraestructures d’arts 

escèniques i musicals. Oberta (Data límit: 14/02/2022). 

o BDNS603492 Convocatòria Programa de suport a dones en els àmbits rural i urbà. Oberta 

(Data límit: 15/02/2022). 

o BDNS603591 Convocatòria Accions de formació digital. Oberta (Data límit: 28/02/2022). 

o TED/1476/2021 Convocatòria Projectes d’infraestructures ambientals, socials i digitals en 

municipis de zones afectades per la transició energètica. Oberta (Data límit: 28/02/2022). 

o EMT/3881/2021 Convocatòria Ajuts del Programa primera experiència professional a les 

administracions públiques Oberta (Data límit: 28/02/2022). 

o BDNS605746 Convocatòria Primera convocatòria de Projectes pilot singulars de comunitats 

energètiques. Oberta (Data límit: 01/03/2022). 

o BDNS605746 Convocatòria Segona convocatòria de Projectes pilot singulars de comunitats 

energètiques. Oberta (Data límit: 01/03/2022). 

o ICT/1524/2021 Convocatòria Programa “Experiencias Turismo España”. Oberta (Data límit: 

15/03/2022). 

o BDNS 606100 Convocatòria del programa d’incentius d’electrificació de flotes de vehicles. 

Oberta (Data límit: 12/03/2022). 

o BDNS601211 Convocatòria de Restauració d’ecosistemes fluvials i reducció del risc 

d’inundacions en entorns urbans. Oberta (Data límit: 16/03/2022). 

https://gaue.diba.cat/programes-de-formacio-professional-per-a-locupacio-bdns602294-fse-ngeu-react-eu/
https://gaue.diba.cat/manifestacions-dinteres-de-projectes-per-al-desenvolupament-ditineraris-dinclusio-social-i-la-seva-avaluacio-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/modernitzacio-de-les-estructures-darts-esceniques-i-de-la-musica-cud-1448-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/laboratoris-i-incubadors-de-creacio-i-desenvolupament-de-projectes-audiovisuals-bdns603859-ngeu/
https://gaue.diba.cat/xarxa-doficines-acelera-per-a-entorns-rurals-bdns601566-ngeu/
https://gaue.diba.cat/subvencions-per-a-ladquisicio-de-llibres-destinats-a-les-biblioteques-bdns600359-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/projectes-did-per-als-reptes-de-les-destinacions-turistiques-ict-1521-2021-ngeu/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-483
https://gaue.diba.cat/modernitzacio-i-gestio-sostenible-de-les-infraestructures-darts-esceniques-i-musicals-bdns602687-ngeu/
https://gaue.diba.cat/programa-de-suport-a-dones-en-els-ambits-rural-i-urba-bdns603492-ngeu/
https://gaue.diba.cat/accions-de-formacio-digital-bdns603591-ngeu/
https://gaue.diba.cat/projectes-dinfraestructures-ambientals-socials-i-digitals-en-municipis-de-zones-afectades-per-la-transicio-energetica-ted-1476-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/ajuts-del-programa-primera-experiencia-professional-a-les-administracions-publiques-emt-3881-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/projectes-pilot-singulars-de-comunitats-energetiques-bdns605746-ngeu/
https://gaue.diba.cat/segona-convocatoria-de-projectes-pilot-singulars-de-comunitats-energetiques-bdns605746-ngeu/
https://gaue.diba.cat/programa-experiencias-turismo-espana-ict-1524-2021-ngeu/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-1417
https://gaue.diba.cat/restauracio-decosistemes-fluvials-i-reduccio-del-risc-dinundacions-en-entorns-urbans-bdns601211-ngeu/
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o ACC/3662/2021 Convocatòria del Programa d’incentius a l’autoconsum i a l’emmagatzematge 

d’energia renovable. Oberta (Data límit: fins esgotar el pressupost o el 31/12/2023). 

o RD266/2021 Convocatòria del Programa MOVES III. Oberta (Data límit: 31/12/2023). 

o TED/1444/2021 Bases reguladores del programa d’incentius a la cadena de valor innovadora 

i de coneixement de l’hidrogen renovable. Oberta (Data límit: a determinar en la convocatòria). 

o TED/1445/2021 Bases reguladores per projectes pioners i singulars d’hidrogen renovable. 

Oberta (Data límit: a determinar en la convocatòria). 

o ACC/15/2022 Bases reguladores de subvencions per millorar les infraestructures per a la 

gestió dels residus municipals a Catalunya. Oberta (Data límit: a determinar en la 

convocatòria). 

o ICT/1528/2021 Bases reguladores dels ajuts a la digitalització i modernització del Camí de 

Sant Jaume. Oberta (Data límit: a determinar en la convocatòria). 

Cooperació Territorial Europea 

Programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA)   

o Convocatòria de microprojectes de cooperació transfronterera als Pirineus. Oberta (Data límit: 

01/03/2022). 

Programes competitius 

Horizon Europe  

o Previsió de convocatòries Horizon Europe 2021 – 2022 amb elegibilitat local. 

o HORIZON-MISS-2021-NEB-01-01 Convocatòria Accions d’excel·lència en el disseny i 

l’arquitectura urbanes. Oberta (Data límit: 25/01/2022). 

o HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02-32 Convocatòria Pilots d’habitatge assequible i social. 

Oberta (Data límit: 25/01/2022). 

o Convocatòria d’expressió d’interès 100 Cities Challenge. Oberta (Data límit: gener 2022). 

o HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-05-two-stage Convocatòria Prevenció de l’obesitat 

durant tota la vida. Oberta (Data límit: 01/02/2022 i 06/09/2022). 

o HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage Convocatòria Salut mental en temps de 

canvi.  Oberta (Data límit: 01/02/2022 i 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D1-02-04 Convocatòria Estratègies d’adaptació mitjançant la predicció 

climàtica. Oberta (Data límit: 10/02/2022). 

o Convocatòria Incubadora digital per a museus. Oberta (Data límit: 13/02/2022). 

https://gaue.diba.cat/programa-dincentius-a-lautoconsum-i-a-lemmagatzematge-denergia-renovable-acc-3662-2021-next-generation-eu/
https://gaue.diba.cat/__movesiii/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-del-programa-dincentius-a-la-cadena-de-valor-innovadora-i-de-coneixement-de-lhidrogen-renovable-ted-1444-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-projectes-pioners-i-singulars-dhidrogen-renovable-ted-1445-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-de-subvencions-per-millorar-les-infraestructures-per-a-la-gestio-dels-residus-municipals-a-catalunya-acc-15-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-dels-ajuts-a-la-digitalitzacio-i-modernitzacio-del-cami-de-sant-jaume-ict-1528-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/poctefa-cooperacio-territorial-europea/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/poctefa-cooperacio-territorial-europea/
https://gaue.diba.cat/microprojectes-de-cooperacio-transfronterera-als-pirineus-poctefa/
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/novetats/horizon-europe-ens-locals-21-22/
https://gaue.diba.cat/accions-dexcellencia-en-el-disseny-i-larquitectura-urbanes-horizon-miss-2021-neb-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/pilots-dhabitatge-assequible-i-social-horizon-cl4-2021-resilience-02-32-horizon-europe/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/funding/documents/ec_rtd_eu-mission-climate-neutral-cities-infokit.pdf
https://gaue.diba.cat/prevencio-de-lobesitat-durant-tota-la-vida-horizon-hlth-2022-stayhlth-01-05-two-stage-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/salut-mental-en-temps-de-canvi-horizon-hlth-2022-stayhlth-01-01-two-stage-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/estrategies-dadaptacio-mitjancant-la-prediccio-climatica-horizon-cl5-2022-d1-02-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/incubadora-digital-per-a-museus-horizon2020/
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o HORIZON-CL6-2022-BIODIV-01-03 Convocatòria Diàleg multipart per promoure solucions 

basades en la natura. Oberta (Data límit: 15/02/2022). 

o HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-04 Convocatòria Innovació social i resiliència 

alimentària a les ciutats. Oberta (Data límit: 15/02/2022). 

o HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-01-05 Convocatòria Solucions naturals per aconseguir 

comunitats resilients i inclusives. Oberta (Data límit: 15/02/2022). 

o Convocatòria del programa PROSPECT: capacitació per a ciutats i regions. Oberta (Data 

límit: 28/02/2022). 

o HORIZON-WIDERA-2022-ImpactPrize. Convocatòria Premi Impacte Horitzó 2022. Oberta 

(Data límit: 08/03/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06. Convocatòria Protecció i restauració de sòls. Oberta 

(Data límit: 24/03/2022). 

o HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-10 Convocatòria Circularitat dels residus en 

entorns urbans. Oberta (Data límit: 30/03/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03 Convocatòria Impacte de les desigualtats en la 

democràcia. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03 Convocatòria Democràcia representativa en 

transformació. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09 Convocatòria Governança global per a un món en 

transició. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-05 Convocatòria Gènere i apoderament 

social, econòmic i cultural. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-01-04 Convocatòria Processos de decisió sobre 

migracions. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-01 Convocatòria Salvaguarda de llengües en risc a 

Europa. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-07 Convocatòria Protecció de bens i artefactes 

culturals. Oberta (Data límit: 20/04/2022).  

o HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-08 Convocatòria Efectes del canvi climàtic i els riscos 

naturals en el patrimoni cultural. Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-10 Convocatòria Societats més sostenibles i equitatives 

mitjançant l’arquitectura, el disseny i les arts.  Oberta (Data límit: 20/04/2022). 

o HORIZON-HLTH-2022-DISEASE-07-03 Convocatòria Reducció del risc de malalties no 

transmissibles entre la joventut i l’adolescència. Oberta (Data límit: 21/04/2022). 

https://gaue.diba.cat/dialeg-multipart-per-promoure-solucions-basades-en-la-natura-horizon-cl6-2022-biodiv-01-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/innovacio-social-i-resiliencia-alimentaria-a-les-ciutats-horizon-cl6-2022-communities-01-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/solucions-naturals-per-aconseguir-comunitats-resilients-i-inclusives-horizon-cl6-2022-communities-01-05-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/programa-prospect-capacitacio-per-a-ciutats-i-regions-horizon-2020/
https://gaue.diba.cat/premi-impacte-horitzo-2022-horizon-widera-2022-impactprize-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/proteccio-i-restauracio-de-sols-horizon-miss-2021-soil-02-06-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/circularitat-dels-residus-en-entorns-urbans-horizon-cl4-2022-twin-transition-01-10-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/impacte-de-les-desigualtats-en-la-democracia-horizon-cl2-2022-democracy-01-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/democracia-representativa-en-transformacio-horizon-cl2-2022-democracy-01-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/governanca-global-per-a-un-mon-en-transicio-horizon-cl2-2022-democracy-01-09-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/genere-i-apoderament-social-economic-i-cultural-horizon-cl2-2022-transformations-01-05-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/processos-de-decisio-sobre-migracions-horizon-cl2-2022-transformations-01-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/salvaguarda-de-llengues-en-risc-a-europa-horizon-cl2-2022-heritage-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/proteccio-de-bens-i-artefactes-culturals-horizon-cl2-2022-heritage-01-07-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/efectes-del-canvi-climatic-i-els-riscos-naturals-en-el-patrimoni-cultural-horizon-cl2-2022-heritage-01-08-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/societats-mes-sostenibles-i-equitatives-mitjancant-larquitectura-el-disseny-i-les-arts-horizon-cl2-2022-heritage-01-10-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/reduccio-del-risc-de-malalties-no-transmissibles-entre-la-joventut-i-ladolescencia-horizon-hlth-2022-disease-07-03-horizon-europe/
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o HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-01 Convocatòria Xarxes inclusives del sistema europeu 

d’innovació. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-EIE-2022-CONNECT-01-02 Convocatòria Integració d’actors d’innovació social en 

sistemes d’innovació. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-02-02 Convocatòria Innovació del transport públic per a la 

mobilitat urbana. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-02-04 Convocatòria Districtes d’energia neta positiva. Oberta 

(Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-02-05 Convocatòria Cooperació global i intercanvi en neutralitat 

climàtica urbana. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-02-03 Convocatòria Acord marc per a la plataforma Smart Cities 

Mission. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01. Convocatòria Planificació urbana per unes ciutats justes, 

sostenibles, resilients i climàticament neutres. Oberta (Data límit: 26/04/2022). 

o Convocatòria European City Facility 2021. Prevista (Data límit: quarta convocatòria maig-juny 

2022).  

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

europees (SMP) 

o SMP-COSME-2021-TOURSME-01 Convocatòria de recuperació del sector turístic respecte 

la pandèmia de la COVID-19. Oberta (Data límit: 16/02/2022). 

o SMP-COSME-2021-SPP-01 Convocatòria de Sostenibilitat de les PIME. Oberta (Data límit: 

15/03/2022). 

o SMP-COSME-2021-EEN-01. Convocatòria Xarxa europea d’empreses. Oberta (Data límit: 

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-STRAT-NAT-SNAP-two-stage Convocatòria Projectes estratègics de natura. 

Oberta (Data límit: 07/04/2022). 

Subprograma d’Acció pel Clima: 

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

climàtica. Oberta (Data límit: 7/04/2022). 

https://gaue.diba.cat/xarxes-inclusives-del-sistema-europeu-dinnovacio-horizon-eie-2022-connect-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/integracio-dactors-dinnovacio-social-en-sistemes-dinnovacio-horizon-eie-2022-connect-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/innovacio-del-transport-public-per-a-la-mobilitat-urbana-horizon-miss-2021-cit-02-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/districtes-denergia-neta-positiva-horizon-miss-2021-cit-02-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/cooperacio-global-i-intercanvi-en-neutralitat-climatica-urbana-horizon-miss-2021-cit-02-05-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/acord-marc-per-a-la-plataforma-smart-cities-mission-horizon-miss-2021-cit-02-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/planificacio-urbana-per-unes-ciutats-justes-sostenibles-resilients-i-climaticament-neutres-horizon-miss-2021-cit-02-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/european-city-facility-2021-horizon-2020/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/recuperacio-del-sector-turistic-respecte-la-pandemia-de-la-covid-19-smp-cosme-2021-toursme-01-singlemarket/
https://gaue.diba.cat/sostenibilitat-de-les-pime-smp-cosme-2021-spp-01-singlemarket/
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/projectes-estrategics-de-natura-life-2021-strat-nat-snap-two-stage-life/
https://gaue.diba.cat/plans-estrategics-dadaptacio-climatica-life-2021-strat-clima-sip-two-stage-life/
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Programa de salut (EU4Health) 

 

o EU4H-2021-PJ-09 Convocatòria Promoció d’estils de vida saludables. Oberta (Data límit: 

25/01/2022). 

Programa Europa DIGITAL 

 

o DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-MOB Convocatòria Espai de dades per a la 

mobilitat. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-SMART-COMM Convocatòria Espai de dades per a 

comunitats intel·ligents. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021.PREPACTS-DS-01-SKILLS Convocatòria Espai de dades per a les 

competències. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021-DEPLOY-01-BAUHAUS Convocatòria Solucions digitals per a la New 

European Bauhaus Initiative. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021-CLOUD-AI-01-PREP-DS-GREEN-DEAL Convocatòria Espai de dades per al 

Pacte Verd. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021-DEPLOY-01-HEALTH Convocatòria Solucions digitals per a la salut i la cura 

personal. Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

o DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01 Convocatòria Xarxa europea de centres d’innovació digital. 

Oberta (Data límit: 22/02/2022). 

Programa Mecanisme connectar Europa (MCE) 

o DIGITAL-2021.PREPACTS-DS-01-SKILLS Convocatòria 5G per a comunitats intel·ligents. 

Oberta (Data límit: 22/03/2022). 

Cos Europeu de Solidaritat  

o EAC/A10/2021 Convocatòria de subvencions Cos Europeu de Solidaritat 2022. Oberta  

 Projectes de voluntariat –gestionats per l’agència nacional (Data límit: 23/02/2022 i 

04/10/2022). 

 Equips de voluntariat en àrees d’alta prioritat –gestió directa per EACEA (Data 

límit:06/04/2022) 

 Projectes de solidaritat –gestionats per l’agència nacional (Data límit: 23/02/2022; 

04/05/2022 i 04/10/2022). 

 Voluntariat sota el Cos d’ajuda Humanitària –gestió directa per EACEA (Data límit: 

03/05/2022). 

 Segell de qualitat per a activitats de voluntariat solidari. Oberta (sense data límit). 

https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/promocio-destils-de-vida-saludables-eu4h-2021-pj-09-eu4health/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/europa-digital/
https://gaue.diba.cat/espai-de-dades-per-a-la-mobilitat-digital-2021-cloud-ai-01-prep-ds-mob-digital/
https://gaue.diba.cat/espai-de-dades-per-a-comunitats-intelligents-digital-2021-cloud-ai-01-prep-smart-comm-digital/
https://gaue.diba.cat/espai-de-dades-per-a-les-competencies-digital-2021-prepacts-ds-01-skills-digital/
https://gaue.diba.cat/solucions-digitals-per-a-la-new-european-bauhaus-initiative-digital-2021-deploy-01-bauhaus-digital/
https://gaue.diba.cat/espai-de-dades-per-al-pacte-verd-digital-2021-cloud-ai-01-prep-ds-green-deal-digital/
https://gaue.diba.cat/solucions-digitals-per-a-la-salut-i-la-cura-personal-digital-2021-deploy-01-health-digital/
https://gaue.diba.cat/xarxa-europea-de-hubs-dinnovacio-digital-digital-2021-edih-initial-01-digital/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/mecanisme-connectar-europa-mce/
https://gaue.diba.cat/5g-per-a-comunitats-intelligents-cef-dig-2021-5gsmartcom-works-mce/
https://gaue.diba.cat/fons/cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-de-subvencions-cos-europeu-de-solidaritat-2022-eac-a10-2021-cos-europeu-de-solidaritat/
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 Segell de qualitat per al voluntariat en l’àmbit de l’ajut humanitari. Oberta (sense data 

límit) 

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 

Programa  Ciutadania, Igualtat, Drets i Valors (CERV) 

o CERV-2022-CITIZENS-CIV Convocatòria Participació i compromís ciutadà. Oberta (Data 

límit: 10/02/2022). 

o CERV-2022-EQUAL Convocatòria Promoció de la igualtat i lluita contra el racisme, la 

xenofòbia i la discriminació 2022. Oberta (Data límit: 24/02/2022). 

o CERV-2022-GE  Convocatòria Promoció de la igualtat de gènere. Oberta (Data límit: 

16/03/2022). 

o CERV-2022-CITIZENS-REM Convocatòria Projectes de commemoració 2022. Oberta (Data 

límit: 24/03/2022). 

o CERV-2021-CITIZENS-TOWN-TT Convocatòria Agermanament de ciutats, 2022. Oberta 

(Data límit: 24/03/2022). 

o CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT Convocatòria Xarxa de ciutats, 2022 . Oberta (Data límit: 

24/03/2022). 

o CERV-2022-DAPHNE Convocatòria Prevenció de la violència de gènere i contra la infància 

2022. Oberta (Data límit: 12/04/2022). 

o CERV-2022-CHILD Convocatòria Promoció dels drets de la infància 2022. Oberta (Data límit: 

18/05/2022). 

Programa Erasmus + 

 

o ERASMUS-JMO-2022-OFET-TT Convocatòria Accions Jean Monnet per a la formació de 

professorat 2022. Oberta (Data límit: 01/03/2022). 

o ERASMUS-JMO-2022-NETWORKS-SCHOOLS Convocatòria Xarxes Jean Monnet en altres 

àmbits d’educació i formació. Oberta (Data límit: 01/03/2022). 

o EAC/A09/2022 Convocatòria de propostes 2022. Oberta (Data límit: diverses dates límit). 

o ERASMUS-JMO-2022-OFET-LEARNING-EU Convocatòria de accions formatives sobre la 

UE en altres àmbits. Oberta (Data límit: 01/03/2022). 

o ERASMUS-YOUTH-2022-YOUTH-TOG Convocatòria de Joventut europea unida 2022. 

Oberta (Data límit: 22/03/2022). 

o ERASMUS-SPORT-2022-CB Convocatòria de capacitació en l’àmbit de l’esport. Oberta (Data 

límit: 07/04/2022). 

https://gaue.diba.cat/joves-voluntaris-interreg-cos-europeu-de-solidaritat/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/programa-per-medi-ambient-i-laccio-pel-clima-life/
https://gaue.diba.cat/participacio-i-compromis-ciutada-cerv-2022-citizens-civ-cerv/
https://gaue.diba.cat/promocio-de-la-igualtat-i-lluita-contra-el-racisme-la-xenofobia-i-la-discriminacio-cerv-2022-equal-cerv-2/
https://gaue.diba.cat/promocio-de-la-igualtat-de-genere-cerv-2022-ge-cerv/
https://gaue.diba.cat/projectes-de-commemoracio-2022-cerv-2022-citizens-rem-cerv/
https://gaue.diba.cat/agermanament-de-ciutats-2022-cerv-2021-citizens-town-tt-cerv/
https://gaue.diba.cat/xarxa-de-ciutats-2022-cerv-2022-citizens-town-nt-cerv/
https://gaue.diba.cat/prevencio-de-la-violencia-de-genere-i-contra-la-infancia-2022-cerv-2022-daphne-cerv/
https://gaue.diba.cat/promocio-dels-drets-de-la-infancia-2022-cerv-2022-child-cerv/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/erasmusplus/
https://gaue.diba.cat/accions-jean-monnet-per-a-la-formacio-de-professorat-2022-erasmus-jmo-2022-ofet-tt-erasmus/
https://gaue.diba.cat/xarxes-jean-monnet-en-altres-ambits-deducacio-i-formacio-erasmus-jmo-2022-networks-schools-erasmus/
https://gaue.diba.cat/programa-erasmus-convocatoria-de-propostes-2022-eac-a09-2022-erasmus/
https://gaue.diba.cat/accions-formatives-sobre-la-ue-en-altres-ambits-erasmus-jmo-2022-ofet-learning-eu-erasmus/
https://gaue.diba.cat/joventut-europea-unida-erasmus-youth-2022-youth-tog-erasmus/
https://gaue.diba.cat/capacitacio-en-lambit-de-lesport-erasmus-sport-2022-cb-erasmus/
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o ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE Convocatòria Partenariats per a l’excel·lència 2022. 

Oberta (Data límit: 07/09/2022). 

o ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO Convocatòria d’aliances per a la innovació 2022. Oberta 

(Data límit: 15/09/2022). 

Altres convocatòries 

o Convocatòria City Raptor: Suport ràpid àgil per a ciutats: aplicacions ràpides per al transport 

Oberta (Data límit: 15/09/2022). 

Premis 

o Premis Europa Nostra 2022. Obert (Data límit: 01/02/2022). 

o Premi Ciutats europees de la inclusió i la diversitat. Obert (Data límit: 15/02/2022). 

o Premi d’Innovació Social 2022. Obert (Data límit: 24/02/2022). 

o Premi Impacte Horitzó 2022. Obert (Data límit: 08/03/2022). 

o Premi europeu Green Leaf 2024. Obert (Data límit: 25/03/2022). 

o Premi Capital europea del medi ambient 2024. Obert (Data límit: 25/03/2022). 

o Premi Regió europea emprenedora 2023. Obert (Data límit: 29/03/2022). 

 

 

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

 

https://gaue.diba.cat/partenariats-per-lexcellencia-2022-erasmus-edu-2022-pex-cove-erasmus/
https://gaue.diba.cat/aliances-per-la-innovacio-2022-erasmus-edu-2022-pi-all-inno-erasmus/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-projecte-raptor-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/premis-europa-nostra-2022/
https://gaue.diba.cat/premi-ciutats-europees-de-la-inclusio-i-la-diversitat-premi/
https://gaue.diba.cat/premi-dinnovacio-social-2022/
https://gaue.diba.cat/premi-impacte-horitzo-2022-horizon-widera-2022-impactprize-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-green-leaf-2024-premi/
https://gaue.diba.cat/capital-europea-del-medi-ambient-2024-premi/
https://gaue.diba.cat/premi-regio-europea-emprenedora-2023/
https://gaue.diba.cat/

