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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: 18/10/2022). 

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

18/10/2022). 

Fons Social Europeu - FSE   

o BDNS612853 Convocatòria Programa Empleaverde 2021-emprenedoria Oberta (Data límit: 

30/07/2022). 

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).  

o EMT/1198/2022 Projectes Singulars, línia 2 2022 Convocatòria  Oberta (Data límit: 

11/11/2022). 

o ESF-2022-SOC-INNOV. Innovació social per a una transició verda i digital justa. Convocatòria 

Oberta (Data límit: 02/08/2022). 

o EMT/1681/2022. Ajuts de transport a les persones participants dels Projectes Singulars 2021. 

Convocatòria. Oberta (Data límit: 15/11/2022).  

o BDNS637612 Convocatòria per a l’any 2022 de les subvencions per a la realització d’accions 

de formació d’oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores 

desocupades. Convocatòria Oberta (Data límit: 27/07/2022). 

o BDNS636344 Programa Forma i insereix 2022 Convocatòria Oberta  (Data límit: 31/10/2022). 

o EMT/1793/2022Pròrrogues dels agents d’ocupació i desenvolupament local. Convocatòria 

Oberta  (Data límit: 15/09/2022). 

o EMT/1794/2022 Contractació de nous agents d’ocupació i desenvolupament local 2022. 

Convocatòria Oberta  (Data límit: 15/07/2022). 

 

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

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). 

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/programa-empleaverde-2021-emprendoria-bdns612853-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/projectes-singulars-linia-2-2022-emt-1198-2022-fse/
https://gaue.diba.cat/innovacio-social-per-a-una-transicio-verda-i-digital-justa-esf-2022-soc-innov-fse/
https://gaue.diba.cat/ajuts-de-transport-a-les-persones-participants-dels-projectes-singulars-2021-emt-1681-2022-fse/
https://gaue.diba.cat/subvencions-per-a-la-realitzacio-daccions-de-formacio-doferta-en-arees-prioritaries-adrecades-prioritariament-a-persones-treballadores-desocupades-2022-bdns637612-fse/
https://gaue.diba.cat/programa-forma-i-insereix-2022-bdns636344-fse/
https://gaue.diba.cat/prorrogues-dels-agents-docupacio-i-desenvolupament-local-emt-1793-2022-fse/
https://gaue.diba.cat/contractacio-de-nous-agents-docupacio-i-desenvolupament-local-2022-emt-1794-2022-fse/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/fons-europeu-maritim-i-de-la-pesca-femp/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-la-concessio-de-subvencions-de-la-fundacion-biodiversidad-ted-550-2021-fse-femp/
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Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER  

o ACC/96/2022 Bases reguladores dels ajuts Leader. Convocatòria Oberta (Data límit a establir 

en cada convocatòria). 

 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

o BDNS610930 Convocatòria Rehabilitació energètica d’edificis en municipis de repte 

demogràfic Oberta (Data límit: 31/12/2023). 

o BDNS616994 Convocatòria Programa de rehabilitació a nivell d’edifici de tipologia residencial 

Oberta (Data límit: 31/12/2022) 

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). 

o DSO/109/2022 Bases reguladores de les subvencions del Departament de Drets Socials 

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

o BDNS636385 Subvencions per a la millora i renovació de les xarxes d’abastament d’aigua.  

Convocatòria. Oberta (Data límit: 1 mes a partir de l’endemà de la publicació al DOGC).  

o DSO/2054/2022 Subvencions del Departament de Drets Socials per a l’impuls i foment de 

l’accessibilitat als espais d’atenció a la ciutadania dels ens locals . Convocatòria Oberta (Data 

límit: 29/07/2022). 

o DSO/2055/2022 Subvencions del Departament de Drets Socials en el marc del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. Convocatòria Oberta (Data límit: 29/07/2022). 

o PRE/140/2022 Bases Reguladores de subvencions per a la millora i renovació de les xarxes 

d’abastament d’aigua. Oberta (Data límit: a determinar en la convocatòria). 

o CLT/1814/2022 Bases reguladores de subvencions per a les sales d’exhibició 

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

https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/fons-europeu-agricola-de-desenvolupament-rural-feader/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-dels-ajuts-leader-acc-96-2022-feader/
https://gaue.diba.cat/rehabilitacio-energetica-dedificis-en-municipis-de-repte-demografic-bdns610930-ngeu/
https://gaue.diba.cat/programa-de-rehabilitacio-a-nivell-dedifici-de-tipologia-residencial-bdns616994-ngeu/
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/bases-reguladores-de-les-subvencions-del-departament-de-drets-socials-dso-109-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/subvencions-per-a-la-millora-i-renovacio-de-les-xarxes-dabastament-daigua-bdns636385-ngeu/
https://gaue.diba.cat/subvencions-del-departament-de-drets-socials-per-a-limpuls-i-foment-de-laccessibilitat-als-espais-datencio-a-la-ciutadania-dels-ens-locals-dso-2054-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/subvencions-del-departament-de-drets-socials-en-el-marc-del-pla-de-recuperacio-transformacio-i-resiliencia-dso-2055-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-de-subvencions-per-a-la-millora-i-renovacio-de-les-xarxes-dabastament-daigua-pre-140-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-de-subvencions-per-a-les-sales-dexhibicio-cinematografica-clt-1814-2022-ngeu/
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o BDNS637001 Línia d’ajuts per al suport de l’activitat comercial en zones rurals  Convocatòria 

Oberta (Data límit: 05/08/2022). 

o BDNS636992 línia d’ajuts per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques  

Convocatòria Oberta (Data límit: 05/08/2022). 

Cooperació Territorial Europea 

Programa Interreg Euro-MED   

o Convocatòria Thematic projects Oberta (Data límit: 27/10/2022). 

Programa ENICBCMED 

o Convocatòria SEACAP 4 SDG: eficiència energètica als edificis d’educació i salut Oberta 

(Data límit: 15/08/2022). 

 

Programes competitius 

Europa Creativa 

o CREA-CROSS-2022-INNOVLAB Convocatòria Laboratoris d’innovació creativa 2022 Oberta 

(Data límit: 07/09/2022). 

o Implementació de l’Etiqueta de Patrimoni Europeu. Convocatòria Oberta (Data límit: 

05/10/2022). 

 

Horizon Europe  

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

o HORIZON-CL5-2022-D2-01-11 Convocatòria CIVITAS 2030: Innovació de la mobilitat urbana 

Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-MISS-2022-CIT-01-01 Convocatòria Mobilitat urbana inclusiva, segura i sostenible 

Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D6-02-04 Convocatòria Desplegament de serveis de mobilitat 

compartida. Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D6-02-02 Convocatòria Planificació i logística urbana per al transport 

de mercaderies. Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

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

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

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-21980
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2022-21978
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/interreg-med-cooperacio-territorial-europea/
https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/interreg-europe/
https://www.enicbcmed.eu/seacap-4-sdg-selects-municipalities-support-them-updating-energy-efficiency-plan-education-and
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/laboratoris-dinnovacio-creativa-2022-crea-cross-2022-innovlab-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/implementacio-de-letiqueta-de-patrimoni-europeu-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/novetats/horizon-europe-ens-locals-21-22/
https://gaue.diba.cat/civitas-2030-innovacio-de-la-mobilitat-urbana-horizon-cl5-2022-d2-01-11-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/mobilitat-urbana-inclusiva-segura-i-sostenible-horizon-miss-2022-cit-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/desplegament-de-serveis-de-mobilitat-compartida-horizon-cl5-2022-d6-02-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/planificacio-i-logistica-urbana-per-al-transport-de-mercaderies-horizon-cl5-2022-d6-02-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/prevencio-de-lobesitat-durant-tota-la-vida-horizon-hlth-2022-stayhlth-01-05-two-stage-horizon-europe/
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o HORIZON-HLTH-2022-STAYHLTH-01-01-two-stage Convocatòria Salut mental en temps de 

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

o HORIZON-EIC-2022-COMMUNITIES-01-01Convocatòria Oberta (Data límit: 08/09/2022). 

o Convocatòria PRIMA 2022 (Horizon2020) Oberta (Data límit: Secció 1: 6/09/2022. Secció 2: 

13/09/2022).  

o HORIZON-CL5-2022-D2-01-11 CIVITAS 2030: Innovació de la mobilitat urbana. 

Convocatòria. Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D4-01-03  Edificis intel·ligents per a l’estalvi energètic. Convocatòria 

Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D4-01-02 Llars energèticament sostenibles. Convocatòria Oberta 

(Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-CL5-2022-D4-01-01 Resposta a la demanda en edificis residencials 

energèticament eficients. Convocatòria Oberta (Data límit: 06/09/2022). 

o HORIZON-MISS-2022-SOCIALCAT-01-01 Escalabilitat de projectes d’innovació social. 

Convocatòria Oberta (Data límit: 21/09/2022).  

o HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01Innovacions per al futur de la democràcia. 

Convocatòria Oberta ((Data límit: 21/09/2022). 

o HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01-01 Aplicacions i eines sobre canvi climàtic per a autoritats 

locals i regionals. Convocatòria Oberta ((Data límit: 27/09/2022). 

o HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01 Protecció i restauració d’hàbitats costaners i marins 

degradats. Convocatòria Oberta ((Data límit: 27/09/2022). 

o HORIZON-EIE-2022-CONNECT-02-02. Estimulació de la contractació d’innovació. 

Convocatòria Oberta ((Data límit: 27/09/2022). 

o European City Facility, 4a convocatòria. Convocatòria Oberta ((Data límit: 30/09/2022). 

o HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-04 Innovacions socials per a solucions i percepció de la 

seguretat. Convocatòria Oberta Data límit: 23/11/2022). 

o HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01 Millora de la preparació ciutadana davant d’episodis 

d’emergència. Convocatòria Oberta ((Data límit: 23/11/2022). 

o HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04 Millora del coneixement sobre el comportament ciutadà i les 

reaccions psicològiques davant episodis d’emergència. Convocatòria Oberta (Data límit: 

23/11/2022). 

o HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-01 Protecció d’infraestructures locals amb solucions 

basades en la natura. Convocatòria Oberta (Data límit: 23/11/2022). 

o HORIZON-CL3-2022-FCT-01-04 Protecció d’espais públics amb privacitat. Convocatòria 

Oberta (Data límit: 23/11/2022) 

https://gaue.diba.cat/salut-mental-en-temps-de-canvi-horizon-hlth-2022-stayhlth-01-01-two-stage-horizon-europe/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2022-communities-01-01;callCode=HORIZON-EIC-2022-COMMUNITIES-01;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/convocatories-prima-2022-horizon2020/
https://gaue.diba.cat/civitas-2030-innovacio-de-la-mobilitat-urbana-horizon-cl5-2022-d2-01-11-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/edificis-intelligents-per-a-lestalvi-energetic-horizon-cl5-2022-d4-01-03-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/llars-energeticament-sostenibles-horizon-cl5-2022-d4-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/resposta-a-la-demanda-en-edificis-residencials-energeticament-eficients-horizon-cl5-2022-d4-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/escalabilitat-de-projectes-dinnovacio-social-horizon-miss-2022-socialcat-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/escalabilitat-de-projectes-dinnovacio-social-horizon-miss-2022-socialcat-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/innovacions-per-al-futur-de-la-democracia-horizon-cl2-2022-democracy-02-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/aplicacions-i-eines-sobre-canvi-climatic-per-a-autoritats-locals-i-regionals-horizon-miss-2022-clima-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/proteccio-i-restauracio-dhabitats-costaners-i-marins-degradats-horizon-miss-2022-ocean-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/estimulacio-de-la-contractacio-dinnovacio-horizon-eie-2022-connect-02-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/european-city-facility-4a-convocatoria-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/innovacions-socials-per-a-solucions-i-percepcio-de-la-seguretat-horizon-cl3-2022-ssri-01-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/millora-de-la-preparacio-ciutadana-davant-depisodis-demergencia-horizon-cl3-2022-drs-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/millora-del-coneixement-sobre-el-comportament-ciutada-i-les-reaccions-psicologiques-davant-episodis-demergencia-horizon-cl3-2022-drs-01-04-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/proteccio-dinfraestructures-locals-amb-solucions-basades-en-la-natura-horizon-cl3-2022-infra-01-01-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/proteccio-despais-publics-amb-privacitat-horizon-cl3-2022-fct-01-04-horizon-europe/
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o HORIZON-MISS-2021-CIT-01-02 una ciutat CrAFt Convocatòria Oberta (Data límit: 

09/09/2022) 

 

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

europees (SMP) 

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) 

Àrea de Medi Ambient: 

o LIFE-2022-STRAT-NAT-SNAP-two-stage Convocatòria Projectes estratègics de natura. 

Oberta (Data límit: 8/09/2022).   

Àrea d’Acció pel Clima: 

o LIFE-2022-STRAT-CLIMA-SIP-two-stage Convocatòria Plans estratègics d’adaptació 

climàtica. Oberta (Data límit: 8/09/2022). 

o LIFE-2022-CET-LOCAL. Convocatòria Suport tècnic a plans i estratègies de transició 

energètica neta en municipis i comarques Oberta (Data límit: 16/11/2022). 

 

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 Oberta (Data límit: 

04/10/2022). 

• Projectes solidaris Oberta (Data límit: 04/10/2022) 

• 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) 

Programa Erasmus + 

 

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

o ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE Convocatòria Partenariats per a l’excel·lència 2022. 

Oberta (Data límit: 07/09/2022). 

https://craft-cities.eu/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/cosme/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/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-2022-strat-nat-snap-two-stage-life/
https://gaue.diba.cat/plans-estrategics-dadaptacio-climatica-life-2022-strat-clima-sip-two-stage-life/
https://gaue.diba.cat/suport-tecnic-per-a-lelaboracio-de-plans-i-estrategies-de-transicio-energetica-life-2022-cet-local-life/
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/
https://gaue.diba.cat/fons-2014-2020/erasmusplus/
https://gaue.diba.cat/programa-erasmus-convocatoria-de-propostes-2022-eac-a09-2022-erasmus/
https://gaue.diba.cat/partenariats-per-lexcellencia-2022-erasmus-edu-2022-pex-cove-erasmus/
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o ERASMUS-EDU-2022-PI-ALL-INNO Convocatòria d’aliances per a la innovació 2022. Oberta 

(Data límit: 15/09/2022). 

o ERASMUS-EDU-2022-NET. Xarxes europees per l’educació. Convocatòria Oberta (Data 

límit: 12/10/2022). 

 

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 europeus a la promoció empresarial 2022 Obert (Data límit: 26/07/2022. A nivell 

estatal: pendent de decisió). 

o Premi europeu Dones innovadores 2022  Obert (Data límit: 18/08/2022). 

o Premis a l’excel·lència en la formació professional 2022 Obert (Veure la informació de cada 

premi per conèixer els terminis de presentació de candidatures). 

o Premis europeus a la promoció empresarial 2022 Obert (data límit: 26/07/2022) 

o Premi Ciutat Accessible 2023 Obert (data límit: 8/09/2022) 

o Premis Platforma. Obert (data límit: 15/07/2022) 

o Premis City in the Spotlight 2022 Obert (data límit: 31/07/2022) 

o Premi Alcalde Paweł Adamowicz Obert (data límit: 31/10/2022). 

o Premis Erasmus+ Esport #BeInclusive: promoure la inclusió social a través de l’esport Obert 

(data límit: 29/09/2022). 

 

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

 

En el marc de Catàleg de Serveis 2022, l’Oficina d’Europa i Estratègia Internacional ofereix un 

recurs tècnic d’Assessorament en projectes europeus per afavorir la participació dels ens  locals en 

projectes europeus. Per demanar-lo cal concertar una reunió prèvia amb l’Oficina a través de 

o.europa.eint@diba.cat. La data límit per demanar el recurs és 30/09/2022. 

 

https://gaue.diba.cat/aliances-per-la-innovacio-2022-erasmus-edu-2022-pi-all-inno-erasmus/
https://gaue.diba.cat/xarxes-europees-per-leducacio-erasmus-edu-2022-net-erasmus/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-projecte-raptor-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2022/
https://gaue.diba.cat/premi-europeu-dones-innovadores-2022-horizon-eic-2022-womeninnovatorsprize-premis/
https://gaue.diba.cat/premis-a-lexcellencia-en-la-formacio-professional-2022/
https://gaue.diba.cat/premis-europeus-a-la-promocio-empresarial-2022/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20220613_premi-ciutat-accessible
https://gaue.diba.cat/premis-platforma-premis/
https://gaue.diba.cat/premis-city-in-the-spotlight-2022-premis/
https://cor.europa.eu/en/our-work/Pages/mayor-pawe%C5%82-adamowicz-award.aspx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/erasmus/wp-call/2022/roc_erasmus-sport-2022-be-inclusive-sport-awards_en.pdf
https://gaue.diba.cat/
mailto:o.europa.eint@diba.cat

