
 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 

Índex de fons 

Clica sobre el nom del programa per accedir a les convocatòries 

 

 

Fons Estructurals i d’Inversió Europeus  - FEIE 

Iniciativa Urbana Europea (FEDER) 

Fons Social Europeu - FSE 

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

Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF 
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Fons Estructurals i d’Inversió Europeus  - FEIE 

Iniciativa Urbana Europea (FEDER) 

o 1a convocatòria d’Accions Innovadores. Oberta (Data límit 19/01/2023).  

Fons Social Europeu - FSE   

o EMT/3461/2022 Convocatòria Programa TLN Mobilicat 2022 Oberta (Data límit: 30/11/2022).  

o BDNS657702 Convocatòria Projectes Singulars 2022 . Oberta (Data límit: 10 dies naturals a 

partir de l’endemà de la publicació al DOGC).  

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 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). 

Fons per l’asil, les migracions i la integració – AMIF 

o ISM/676/2022 Convocatòria Bases reguladores per a l’ordenació de fluxos migratoris laborals 

de treballadors migrants (A establir en les posteriors convocatòries). 

Next Generation EU - Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

o 20221004S1 Convocatòria Next DIBA: Transformació digital i modernització de les 

administracions locals. Oberta (Data límit: 25/11/2022).  

o TED/1018/2021 Convocatòria Naturalització i resiliència de les ciutats 2022 Oberta (Data límit: 

22/12/2022). 

o BDNS655686 Convocatòria Ajuts per a la provisió de backhauls de fibra òptica  Oberta (Data 

límit: Fins 10 dies després de la publicació al BOE - 7 de novembre de 2022). 

o TED/1021/2022 Convocatòria Bases reguladores per a la creació d’Oficines de Transformació 

Comunitària  Oberta (Data límit: A determinar en la convocatòria). 

https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/uia-accions-innovadores-urbanes/
https://gaue.diba.cat/1a-convocatoria-de-les-accions-innovadores-de-la-iniciativa-urbana-europea-ia-eui/
https://gaue.diba.cat/fons/fons-social-europeu/
https://gaue.diba.cat/programa-tln-mobilicat-2022-emt-3461-2022-fse/
https://gaue.diba.cat/projectes-singulars-2022-bdns657702-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-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/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/fons-per-lasil-les-migracions-i-la-integracio-amif/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-lordenacio-de-fluxos-migratoris-laborals-de-treballadors-migrants-ism-676-2022-amif/
https://gaue.diba.cat/next-diba-transformacio-digital-i-modernitzacio-de-les-administracions-locals-20221004s1-ngeu/
https://gaue.diba.cat/naturalitzacio-i-resiliencia-de-les-ciutats-2022-ted-1018-2021-ngeu/
https://gaue.diba.cat/ajuts-per-a-la-provisio-de-backhauls-de-fibra-optica-bdns655686-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-a-la-creacio-doficines-de-transformacio-comunitaria-ted-1021-2022-ngeu/
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o BDNS655452 Convocatòria 2a convocatòria 2022 del Programa de suport a dones en els 

àmbits rural i urbà Oberta (Data límit: Fins 10 dies habils després de la publicació de la 

convocatòria al DOGC). 

o BDNS646161 Convocatòria Transformació digital i modernització de les administracions 

locals Oberta (Data límit: 15/12/2022). 

o CLT/2527/2022 Bases reguladores Bases reguladores de subvencions per ampliar i 

diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes. (A establir en les posteriors convocatòries.). 

o VPD/182/2022 Bases reguladores Bases reguladores per reforçar la connectivitat a polígons 

industrials i centres logístics. (A establir en les posteriors convocatòries). 

o TED/706/2022 Bases reguladores Bases reguladores del programa d’incentius a projectes 

singulars d’instal·lacions de biogàs . (A establir en les posteriors convocatòries). 

o TED/707/2022 Bases reguladores Bases reguladores del programa d’incentius a projectes de 

xarxes de calor i fred amb energia renovable. (A establir en les posteriors convocatòries). 

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 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). 

https://gaue.diba.cat/2a-convocatoria-2022-del-programa-de-suport-a-dones-en-els-ambits-rural-i-urba-bdns655452-ngeu/
https://gaue.diba.cat/transformacio-digital-i-modernitzacio-de-les-administracions-locals-bdns646161-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-de-subvencions-per-ampliar-i-diversificar-loferta-cultural-en-arees-no-urbanes-clt-2527-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-per-reforcar-la-connectivitat-a-poligons-industrials-i-centres-logistics-vpd-182-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-del-programa-dincentius-a-projectes-singulars-dinstallacions-de-biogas-ted-706-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/bases-reguladores-del-programa-dincentius-a-projectes-de-xarxes-de-calor-i-fred-amb-energia-renovable-ted-707-2022-ngeu/
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/bases-reguladores-de-subvencions-per-a-la-millora-i-renovacio-de-les-xarxes-dabastament-daigua-pre-140-2022-ngeu/
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o CLT/1814/2022 Bases reguladores de subvencions per a les sales d’exhibició 

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

Cooperació Territorial Europea 

URBACT IV   

o 1a convocatòria de Xarxes de Planificació d’Accions. Obertura prevista: 09/01/2023 fins a 

31/03/2023. 

Interreg Europe 

o 2a convocatòria. Obertura prevista: 15/03/2023 fins el 09/06/2023. 

Programes competitius 

Europa Creativa 

o REA-MEDIA-2023-AUDFILMEDU Convocatòria Desenvolupament de l’audiència i educació 

cinematogràfica 2023.  Oberta (Data límit: 23/11/2022).  

Mecanisme connectar europa – MCE 

o CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM-WORKS 5G per a comunitats intel·ligents 2022. 

Convocatòria Oberta (Data límit: 23/02/2023).  

Horizon Europe  

o HORIZON-CL3-2022-INFRA-01-02 Sistemes autònoms per a la protecció d’infraestructures. 

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

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/bases-reguladores-de-subvencions-per-a-les-sales-dexhibicio-cinematografica-clt-1814-2022-ngeu/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/urbact-iv/
https://gaue.diba.cat/novetats/a-convocatoria-urbact-iv/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/interreg-europe/
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/desenvolupament-de-laudiencia-i-educacio-cinematografica-2023-crea-media-2023-audfilmedu-europa-creativa/
https://gaue.diba.cat/sistemes-autonoms-per-a-la-proteccio-dinfraestructures-horizon-cl3-2022-infra-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/5g-per-a-comunitats-intelligents-2022-cef-dig-2022-5gsmartcom-works-mce/
https://gaue.diba.cat/5g-per-a-comunitats-intelligents-2022-cef-dig-2022-5gsmartcom-works-mce/
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/sistemes-autonoms-per-a-la-proteccio-dinfraestructures-horizon-cl3-2022-infra-01-02-horizon-europe/
https://gaue.diba.cat/sistemes-autonoms-per-a-la-proteccio-dinfraestructures-horizon-cl3-2022-infra-01-02-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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Programa sobre el Mercat Únic, la competitivitat de les empreses, les pimes, i les estadístiques 

europees (SMP) 

o SMP-COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET-01 Convocatòria Promoció de la “compra 

social” entre empreses. Oberta (Data límit: 07/12/2022).  

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

Cos Europeu de Solidaritat  

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

• 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) 

Altres convocatòries 

o IMREG-2022-INFOME Mesures informatives sobre la política de cohesió de la UE 2022 

Convocatòria Obert (10/01/2023). 

o IMCAP-2023-INFOME Informació sobre la Política Agrària Comuna (PAC) 2023 Convocatòria 

Obert (05/01/2023). 

o Convocatòria Construir Europa amb les autoritats locals.(BELC) Convocatòria Obert (sense 

data límit). 

o JTM-2022-2025-PSLF Préstecs al sector públic per a la transició verda. Convocatòria  Oberta 

(Data límit: vàries. Consultar). 

Premis 

o Premis Europa Nostra 2023  Obert (25/11/2022). 

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). 

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/promocio-de-la-compra-social-entre-empreses-smp-cosme-2022-buysocialb2bmarket-01-single-market/
https://gaue.diba.cat/fons-de-la-unio-europea-2021-2027/programa-per-medi-ambient-i-laccio-pel-clima-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/mesures-informatives-sobre-la-politica-de-cohesio-de-la-ue-2022-imreg-2022-infome/
https://gaue.diba.cat/informacio-sobre-la-politica-agraria-comuna-pac-2023-imcap-2023-infome/
https://gaue.diba.cat/convocatoria-construir-europa-amb-les-autoritats-locals/
https://gaue.diba.cat/prestecs-al-sector-public-per-a-la-transicio-verda-jtm-2022-2025-pslf/
https://gaue.diba.cat/premis-europa-nostra-2023/
https://gaue.diba.cat/premis-a-lexcellencia-en-la-formacio-professional-2022/
https://gaue.diba.cat/

