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ELS FONS EUROPEUS 2021-2027

• Excel.lència en Innovació, recerca i cooperació tecnològica

Horizon Europe, FEDER

• Política industrial, foment de la competitivitat, PIMES i internacionalització

COSME, FEDER

• Desenvolupament regional i territorial : competitivitat, innovació, ocupació i creixement

Fons estructurals i cooperació territorial (FEDER)

• Política d’ocupació, inclusió social i no discriminacio: formació, capacitats i ocupació

Fons Social Europeu+, EAsI, Erasmus+, Justice, Rights and Values Fund

• Desenvolupament sostenible i protecció del medi ambient – creixement sostenible

LIFE, Horizon Europe, FEDER

• Cooperació exterior europea – cooperació al desenvolupament i accés a mercats int.

DEVCO, FPI

Green Deal Digitalització Drets Socials Ocupació



ELS FONS EUROPEUS – Quines línies d’oportunitats ? 

Licitacions públiques (Public procurement): Les institucions europees o agents 
beneficiaris “compren” un servei per a poder planificar o implementar les seves 
polítiques. S’obre una licitació (tender) competitiva. 

▪ Estudis d’anàlisi d’una situació, assistència tècnica, avaluacions de projectes, 
implementació de pilots.

▪ Publicació de les convocatòries: Al TED (Tenders Electronic Daily) i/o a les 
webs de la institució corresponent. 

Subvencions a projectes: (grants) Finançament parcial dels costos del projecte

▪ Programes específics per sector i tipologia d’activitats/accions
▪ Cooperació europea 
▪ Impacte i interès europeu
▪ Publicació de les convocatòries – SEDIA

Fons d’inversió i préstecs : Banc Europeu d’Inversions i Fons Europeu d’Inversions.

Pràcticament totes les polítiques europees recorren aquests instruments/processos 
per implementar les accions i assolir els seus objectius.
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https://ted.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ELS FONS EUROPEUS – Qui gestiona?

GESTIO DESCENTRALITZADA – Autoritats nacionals, regionals i locals
FEDER, FSE+, FEADER, ...

GESTIO CENTRALITZADA – Programes europeus competitius – Comissió europea i agencies executives (EASME)
EASI, ERASMUS, Horizon Europe, LIFE, INTERREG, ...

• Cooperacio europea – criteris de participació mínima de països

• Competitius – distribucio a partir de convocatòries 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

• Caràcter innovador dels projectes

• Cadena de valor – participació d’administració pública, empreses, organitzacions sense ànim de lucre, fundacions, 
universitats, centres tecnològics, etc.
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ELS FONS EUROPEUS – Què ens interessa ? Què busquem ?

Tipus d’ACCIONS i PROGRAMES:

• Polítiques publiques regionals o locals
• Comunicació i/o sensibilització / prevenció 
• Pilots 
• Estudis i avaluacions
• Formació i/o capacitació
• Mobilitat
• Intercanvis d’experiències 
• Xarxes
• Transferència de coneixement
• Desenvolupament de noves metodologies
• Emprenedoria social / finançament projectes impacte social
• Innovació i recerca (innovació social) – tecnologia



ELS FONS EUROPEUS – ON ES PUBLIQUEN ?

https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home


ELS FONS EUROPEUS – Què ens interessa ? Què busquem ?
Es important identificar i tenir el màxim d’informació dels programes per analitzar si ens interessa.

• Objectius prioritaris (sectorials, tipus d’accions, impacte,...)
• Criteris d'elegibilitat – qui pot beneficiar-se dels fons
• Quin equilibri de consorci es demana (tipus d’actors)
• Quantes entitats de països diferents han de participar
• Tipologia d’accions elegibles i prioritàries
• Costos elegibles i percentatge de co-finançament
• Durada mínima i màxima dels projectes
• Condicions de pagament
• Pressupost màxim disponible per projecte
• ...

I dels programes que sectorialment i/o pel tipus de projectes que financen que ens interessen, definir i reflexionar:
• Per què ens interessa? 
• Quin és l’objectiu? S’adapta a les nostres capacitats ? Estratègia ?
• Quin és el valor afegit ? Compensa la “inversió” de temps/recursos necessària ?
• Quin rol (líder, soci, subcontractat, etc.) ?



Òscar Altimira
ACCIO Brussel·les

T  +32 2 230 97 46 
M +32 476 19 24 37

oaltimira@catalonia.com

Moltes gràcies !

mailto:oaltimira@catalonià.com

