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Ens presentem: qui som i què fem

Next Generation EU i el pressupost de la UE 

(MFP- 2021-2027), la nova generació de 

recursos europeus  

L’arquitectura dels fons europeus, 

imprescindible!

Com presentar projectes? encara una incògnita



#FonsUECat: qui som i què fem?
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Servei a càrrec del Departament d’Acció

Exterior de la Generalitat (des de

novembre 2015) per a facilitar

informació i suport sobre oportunitats

de finançament de la UE a disposició de

les entitats públiques i privades de

Catalunya.

Objectiu: augmentar el coneixement i

fomentar la participació de les entitats

públiques i privades en projectes finançats

per la UE

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/El-portal-FonsUECat-guardonat-als-Premis-Alfons-Ortuno-dinnovacio-i-bones-practiques-en-ladministracio
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exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
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@FonsUECat

Subscriviu-vos!!

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/fonsuecat/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/fonsuecat/


Next Generation EU i el pressupost de la UE (MFP- 2021-2027), la

nova generació de recursos europeus
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 Amb què es comptarà?

 On som ara?

 Com accedir als recursos?

 L’arquitectura dels fons europeus és clau per 

saber qui gestiona els recursos



Next Generation EU i el pressupost de la UE (MFP- 2021-2027), la

nova generació de recursos europeus. Amb què es comptarà?
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Font: Consell Europeu. Consell de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/recovery-plan-mff-2021-2027/


Volum de recursos assignats a Espanya (2021-2027): 161.133 M€

8Font: Comissió Europea

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/procf/cf_es.htm


Algunes dades rellevants: Fons de Cohesió de la UE

9Font: Comissió Europea

https://ec.europa.eu/regional_policy/archive/funds/procf/cf_es.htm


Mecanisme de Recuperació i Resiliència
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Font: Consell de la UE

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
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Font: Ministerio de Hacienda

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2021/S.E.HACIENDA/21-01-21%20NP%20Conferencia%20Sectorial%20Plan%20Recuperacion.pdf


Actuacions anunciades
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https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/industria/Paginas/2021/270121-turismo.aspx?gfe=1


Actuació oberta
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Oberta

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210316_programa-formacio-turisme


Actuacions anunciades
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https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2021/230321-cministros.aspx?gfe=1


Actuacions anunciades
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Manifestació d’interès per a entitats locals i comunitats autònomes: rehabilitació a nivell 

de barris en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Data límit: 09/04/2021

Manifestació d'interès per a la identificació de mecanismes per a la integració de la

Intel·ligència Artificial en les cadenes de valor en el marc del Pla de Recuperació,

Transformació i Resiliència
Data límit: 02/04/2021

Obertes

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/lun-28122020-1625
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210311_manifestacio-interes-barris
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210316_manifestacio-interes-ai
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Mesures previstes per l’AGE

 Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021

 Reial Decret-Llei 36/2020, 

• Es crea una Conferència Sectorial del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, presidida per la persona titular del Ministeri d’Hisenda i 
participada pels consellers/eres competents per raó de la matèria de 
cadascuna de les CCAA 

• Es crea també una Comissió de coordinadors de fons europeus, que reunirà als 
responsables immediats d’aquesta matèria de l’Estat, de les CCAA i que actuarà 
d’òrgan de suport a la Conferència en la preparació i seguiment de les reunions

• En paral·lel, es preveu que en el marc de les conferències sectorials (ministeris 
i conselleries autonòmiques sectorials) es procedirà a l’aprovació dels criteris 
de distribució de fons per a subvencions gestionades per les CCAA 

• Ja s’ha començat a treballar amb aquesta metodologia en l’àmbit del 
medi ambient, de l’educació...

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/actualitat/detalls/noticia/20210115_sanejament_residus_Pla_REC_UE
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210216_conferencia-sectorial-educacio-pla-recuperacio
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El Govern proposa 27 projectes catalans emblemàtics per optar 

als recursos del Next Generation EU

 27 projectes emblemàtics seleccionats per la 
CORECO d’entre les 542 iniciatives 
presentades per l’Administració (Generalitat 
i ens locals), empreses privades, consorcis i 
entitats del tercer sector

 a través de les bústies electròniques 
habilitades per la Generalitat amb aquesta 
finalitat

 Les bústies es mantindran obertes per rebre 
propostes fins que el Govern de la 
Generalitat i l’Executiu estatal facin 
públiques les convocatòries inicials per 
sol·licitar els fons

 Accés a les diferents bústies 
departamentals

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/actualitat/detalls/noticia/20210216_fitxes-generalitat-pla-recuperacio-per-a-europa
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Mesures previstes per la Generalitat de Catalunya
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#FonsUECat: més d’una quarantena d’alternatives pel 2021-2027



FONS ESTRUCTURALS i D’INVERSIÓ

(FEDER, FSE, FEADER, FEMP)

FONS COMPETITIUS

(H2020, ERASMUS+, COSME, CEF, Europa 
Creativa,...)

Gestionats per les administracions nacionals 
(centrals, autonòmiques, regionals i locals)

Programes gestionats directament per la 
Comissió Europea o les seves agències

Objectiu: cohesió econòmica, social i territorial 
corregint els principals desequilibris regionals de 

la UE

Objectiu: contribuir a l'aplicació de les 
polítiques de la UE 

D’aplicació plurirregional o regional Transnacionals

Propostes seleccionades per 
l’autoritat de gestió

Les propostes se sotmetran a l'aprovació 
directa de la Comissió Europea, sense la 

intervenció de l‘estat membre

20

#FonsUECat: tipus de fons europeus



1. Fons Europeu de Desenvolupament Regional – FEDER

a. PO FEDER a Catalunya (Generalitat de Catalunya)

b. Programes Pluriregionals (Estat Espanyol)

• PO Plurirregional de España 2014-2020 

• Iniciativa PIME

c. Cooperació Territorial – INTERREG V (Autoritats de Gestió)

d. ACCIONS URBANES INNOVADORES (Comissió Europea)

2. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural – FEADER 

a) Programa de Desenvolupament Rural (PDR Catalunya) (DARP)

b) Marco Nacional de Desarrollo Rural (MAPA)

3. Fons Europeu Marítim i Pesquer – FEMP (El DARP gestiona una part del PO estatal)

4. Fons Social Europeu (FSE)

a. PO Catalunya- SOC. Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies

b. 3 PO estatals - Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE). Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social (MEYSS)
1) PO de Empleo, Formación y Educación

2) PO de Inclusión Social y de la Economia Social

3) PO de Empleo Juvenil, vinculat a la Garantia Juvenil (participa el SOC)
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Fons estructurals i d’inversió (2014-2020): arquitectura i actors



Oportunitats en el marc del PO Pluriregional FEDER (2014-2020)
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Oportunitats en el marc del PO Plurirregional FEDER (2014-2020)
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https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20180918_lloret-de-mar-i-salou


Oportunitats en el marc del PO FEDER de Catalunya (2014-2020)
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https://www.diputaciolleida.cat/la-diputacio-de-lleida-dona-suport-a-58-actuacions-del-projecte-ponent-actiu-amb-fons-feder-a-les-comarques-de-lurgell-pla-durgell-el-segria-i-les-garrigues/


Oportunitats en el marc del PO FEDER de Catalunya (2014-2020)
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https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20170307_FEDER-Alt-Urgell


Oportunitats en el marc del PO FEDER de Catalunya (2014-2020)
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https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20170327_FEDER-Pallars-Jussa


Oportunitats en el marc del PO FEDER de Catalunya (2014-2020)

27

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20170308_FEDER-LLeida


Oportunitats en el marc del PO FEDER de Catalunya (2014-2020)
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https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20170307_FEDER-Cerdanya


Oportunitats en el marc dels PO Plurirregionals FSE (2014-2020)
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Oportunitats en el marc dels PO Plurirregionals FSE (2014-2020)
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Oportunitats en el marc dels PO Catalunya FSE (2014-2020)
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Oberta

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210322_ajuts-autonoms-covid


Oportunitats en el marc dels PO Catalunya FSE (2014-2020)
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Oberta

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210323_erto-fse-react


#FonsUECat: oportunitats en el marc del PDR FEADER DE CATALUNYA

(2014-2020)
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LEADER
Inversions que generin activitat econòmica en les zones 
rurals i fomentin la creació i/o manteniment de llocs de 

treball, principalment de dones i de joves, en actuacions de 
millora dels processos de transformació i comercialització 

dels productes agraris, creació i desenvolupament de 
microempreses, foment d'activitats turístiques, i conservació 

i millora del patrimoni rural.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/consorci-gal-alt-urgell-cerdanya/
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201207_ajuts-leader
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/grups-leader/informacio-grups/consorci-gal-alt-urgell-cerdanya/


Cooperación Territorial Europea (Interreg V)
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Investigación, innovación y formación. Pymes. Medio ambiente. Eficiencia energética y economía baja en
carbono. Desarrollo urbano y rural. Ocupación e inclusión social. Eficiencia de las administraciones públicas.

Creación de redes 
para compartir 

buenas prácticas

Intercambio de 
buenas prácticas para 
mejorar la capacidad 
institucional y la 
eficiencia de las 
administraciones

Intercambio de buenas prácticas para 
el desarrollo urbano y rural integrado 
y sostenible

Producción de análisis 
e información

Fuente: Elaboración propia



35exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200902_projecte-prometheus-museu-virtual


36exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200120_pyrfer


37exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20180129_MITOMED-


38exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200310_resultats-interreg-sudoe


39exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20190909_projecte-med-pearls


40exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20200702_hiking-europe


41exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201013_cambra-turisme


Oportunitats per al sector turístic en el marc del pressupost europeu (2021-2027)
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Programa 

sobre el Mercat Únic

fomentar la competitivitat, el desenvolupament de capacitats i 
la sostenibilitat de les empreses, especialment les pimes, 
incloses les del sector turístic



43exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210112_watsavereuse


44exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue


45exteriors.gencat.cat/fonsue

http://exteriors.gencat.cat/fonsue
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/dades-participacio-catalana-fons-europeus/


10 passos a seguir per a participar en projectes europeus
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Equip #FonsUECat

Algun dubte?

FonsUE@gencat.cat
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@FonsUECat

mailto:FonsUE@gencat.cat


@FonsUECat

Gràcies!


