Els Fons Europeus 2021-2027
GESTIO DESCENTRALITZADA
Autoritats nacionals, regionals i locals
FEDER, FSE+, FEADER, ...
I també NEXTGENERATION

GESTIO CENTRALITZADA
Comissió europea i agències executives

ERASMUS, Single Market Programme,
Horizon Europe, CERV, LIFE, INTERREG, ...

Característiques a tenir en compte
• Cooperació europea – criteris de participació mínima de països.
• Competitius – distribució a partir de convocatòries obertes específiques per cada programa.

• Convocatòries: es defineix objectius globals, específics, elegibilitat de les entitats, pressupostos
disponibles, durada del projecte, tipologia d’accions, despeses elegibles.
• Impacte i/o interès europeu – no només reptes o necessitats locals. Linies i sectors estratègics de la UE.

• Co-Finançament – es financen una part dels costos elegibles.
• Caràcter innovador dels projectes.
• Cadena de valor – participació d’administració pública, empreses, organitzacions sense ànim de lucre,
fundacions, universitats, centres tecnològics, etc.

Àrees d'actuació i activitats
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Polítiques publiques regionals o locals
Comunicació i/o sensibilització / prevenció
Pilots
Estudis i avaluacions
Formació i/o capacitació
Tallers
Mobilitat
Intercanvis d’experiències
Xarxes
Transferència de coneixement
Desenvolupament de noves metodologies
Emprenedoria social / finançament projectes impacte
social
✓ Innovació i recerca (innovació social)
...

Inclusió social

Gènere

Educació

Economia circular

Salut

Energia

Urbanisme

Empresa

Digitalització

Drets

Habitatge

Pobresa

Cultura

Discapacitat

Ocupació

Integració

Migració

Infància

Gent Gran

LGTBIQ

Alimentació

Com accedir al finançament europeu?

• Programes de
treball
• Objectius generals i
línies estratègiques

Convocatòria
• Objectius específics
• Criteris de selecció i
adjudicació

Programa

Els projectes han de contribuir als objectius europeus

• Objectiu projecte
• Activitats
• Consorci
• Rol de cada entitat

Proposta

Projecte
• Implementació
• Gestió
• Lliurables
• Resultats i impacte

Coneixement i Estratègia
Es important identificar i tenir el màxim d’informació dels mercats/programes...
•
•
•
•
•
•
•

Quins sectors d’intervenció?
Quins contractants?
Tipologia de contractes i projectes?
On s’executen?
Quants contractes i quins pressupostos?
Empreses i consorcis (competència vs aliats)
Programes de finançament

Informació que ens permeti definir una estratègia:
• Quin tipus de contractes ens interessa?
• Quin podria ser el nostre rol? Valor afegit?
• Quina capacitat tenim?

… Per tal de definir una estratègia coherent, realista i assumible.
Ajudar-vos a fer les passes per identificar el mercat, les portes d’entrada, reduir les barreres...
que el temps d’inversió sigui més curt i que pugueu augmentar les probabilitats d’èxit.

El Portal (digital) d’entrada
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/
home

✓ Programes de treball

✓ Convocatòries
✓ Registre PIC

✓ Cerca de Socis
✓ Projectes i resultats
✓ Expert avaluador

Com us podem ajudar?
• Objectiu: primera aproximació a
l’empresa d’economia social a les
oportunitats que presenten els fons
europeus.
• Target: empresa d’economia social amb
poca o gens experiència en l’entorn de
fons i programes europeus.
• Activitats: anàlisi – mapeig - informe
• Durada: 1 mes – 15 hores

• Objectiu: activar tasques de suport
personalitzades
per
captar
les
oportunitats de finançament i contractes
europeus.
• Target: empresa d’economia social amb
cert coneixement o experiència.
• Activitats: personalitzades (propostes,
cerca de socis, posicionament, contactes,
...)
• Durada: entre 4 i 6 mesos amb un màxim
de 120h

Projecte

Projecte
Diagnosi

Avançat
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I per acabar, ens agradaria compartir amb vosaltres l’experiència de 3 entitats...
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