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ASSUMPTE 

AJUDES UNIÓ EUROPEA D'INTERÉS PER A ENTITATS LOCALS 

CONVOCATÒRIES UE 

Programa Europa amb els Ciutadans 2014-2020 (W3 EACEA, Guia del Programa - Gener 
2014) 
Convocatòria per a la realització de projectes en l'àmbit de la memòria històrica europea i el 
compromís democràtic i la participació ciutadana (Agermanaments de ciutats, Xarxes de 
ciutats, i Projectes de la societat civil). 
Terminis període 2014-2020: 

- Memòria històrica europea: 1 de març. 

- Agermanament de ciutats: 1 de març i 1 de setembre. 

- Xarxes de ciutats: 1 de març i 1 de setembre. 

- Projectes de la societat civil: 1 de març. 
 
Programa Erasmus+ - Convocatòria de propostes 2016 (DOUE 347, 20.10.2015) 
Terminis:  
Acció clau 1 

- Mobilitat de les persones en l'àmbit de la joventut: 26 d'abril de 2016. 

- Mobilitat de les persones en l'àmbit de la joventut: 4 d'octubre de 2016. 
Acció clau 2 

- Associacions estratègiques en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut: 26 d'abril de 
2016. 

- Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut: 4 d'octubre de 2016. 

- Desenvolupament de les capacitats en l'àmbit de la joventut: 1 de juliol de 2016. 
Acció clau 3 
Reunions entre jóvens i responsables de la presa de decisions en l'àmbit de la joventut: 26 
d'abril i 4 d'octubre de 2016. 
Activitats esportives 

- Associacions en col·laboració en l'àmbit de l'esport relacionades amb la Setmana Europea 
de l'Esport 2016 únicament: 12 de maig de 2016. 

- Xicotetes associacions en col·laboració: 12 de maig de 2016. 

- Esdeveniments esportius europeus sense ànim de lucre no relacionats amb la Setmana 
Europea de l'Esport 2016: 12 de maig de 2016. 

Programa Erasmus+ - Convocatòria Activitats de Joventut (BOE 25/2689, 29.1.2016) 
Convocatòria de l'Institut de la Joventut per a la concessió d'ajudes a la realització d'activitats 
finançades per la Comissió Europea en el capítol de Joventut del Programa d'acció comunitari 
Erasmus+: 
Acció clau 1. Mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge. 
Acció clau 2. Associacions estratègiques en l'àmbit de la joventut. 
Acció clau 3. El suport a la reforma de les polítiques. 
Terminis: 26 d'abril de 2016 i 4 d'octubre de 2016. 
 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/comm2013003670000es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-B-2016-2689.pdf
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Programa Europa Creativa – Convocatòria de propostes EACEA/12/2016 (W3 EACEA, 
26.2.2016) 
Convocatòria específica per al finançament de projectes europeus de cooperació cultural de 
«Suport a la integració dels refugiats». 
Termini: 28 d'abril de 2016. 
 
Programa Drets, Igualtat i Ciutadania - Convocatòria de propostes 
JUST/2015/RCHI/AG/PROF (W3 DG Justícia i Consumidors, 4.2.2016) 
Subvencions per a activitats de suport a projectes transnacionals destinats a desenvolupar la 
capacitat dels professionals dels sistemes de protecció del xiquet i els professionals del dret 
que representen als xiquets en els processos judicials. 
Termini: 4 de maig de 2016. 
 
Interreg Europe – Programa de Cooperació Interregional Europea – Segona convocatòria 
de propostes (W3 Interreg Europe, 5.4.2016) 
Convocatòria per a la presentació de projectes de cooperació interregional en els àmbits de: 
foment de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació; millora de la 
competitivitat de les PIMES; suport a l'economia baixa en carboni; i, protecció del medi ambient 
i promoció de l'eficiència dels recursos. 
Termini: 13 de maig de 2016. 
Seminari Informatiu Interreg Europe – Segona Convocatòria: Madrid, 14 d'abril de 2016 (W3 
DG Fons Comunitaris, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques). 
 
Iniciativa Voluntaris d'Ajuda de la UE. Convocatòria de propostes EACEA/14/2016 (DOUE 
C 101, 17.3.2016)  
Projectes per al desplegament de Voluntaris d'Ajuda de la UE novells i experimentats com a 
suport i complement de les operacions d'ajuda humanitària en tercers països, a fi de reforçar la 
capacitat i resistència de les comunitats vulnerables i afectades per catàstrofes i de les 
organitzacions encarregades de l'execució.  
Terminis: 17 de maig de 2016 i 1 de setembre de 2016.  
 
Programa Drets, Igualtat i Ciutadania - Convocatòria de propostes 
JUST/2015/RGEN/AG/ROLE (W3 DG Justícia i Consumidors, 12.2.2016) 
Subvencions per a activitats de suport a projectes transnacionals per a promoure les bones 
pràctiques en els rols de gènere i superar els estereotips de gènere en l'educació, la formació i 
en el lloc de treball.  
Termini: 27 de maig de 2016. 
 
Programa Erasmus+ - Convocatòria de propostes EACEA/05/2016 (DOUE C 99, 15.3.2016) 
Acció clau 3: Suport a la reforma de les polítiques. Inclusió social a través de l'educació, la 
formació i la joventut.  
Termini: 30 maig 2016. 
 
Projectes de Suport a mesures de prevenció i control de drogues i crim organitzat a 
Nicaragua. Convocatòria de propostes per a actors no estatals i autoritats locals (W3 
EuropeAid/151358/DD/ACT, 29.2.2016) 
Termini: 31 de maig de 2016. 
 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_es_rev.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/ce_ref_call_es_rev.pdf
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rchi_ag_prof/just_2015_rchi_ag_prof_call_notice_en.pdf
http://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/48/second-call-for-project-proposals-open-5-april-13-may-2016/
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/101/04&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/101/04&from=ES
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/099/05&from=ES
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151358
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151358
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Tercer Programa d'acció de la Unió Europea en l'àmbit de la salut (2014-2020) - 
Convocatòria de propostes 2016 (DOUE C 84, 4.3.2016) 
Contribució financera per a accions concretes en forma de subvencions per a projectes (W3 
Agència Executiva de Consumidors, Salut i Alimentació). 
Termini: 2 de juny de 2016. 
 
Programa Temàtic Organitzacions de la Societat Civil (OSC) i Autoritats Locals (AL) i 
Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (IEDDH). Accions en països 
socis: Nicaragua i Panamà (W3 EuropeAid/151147/DD/ACT/Multi, 1.3.2016) 
Termini: 7 de juny de 2016. 
 
Programa UrbAct. Convocatòria de propostes per a la creació de xarxes de ciutats 
europees 2016 (W3 UrbAct, 22.3.2016) 
Creació de xarxes de ciutats europees per al treball i implementació conjunta d'estratègies i 
plans d'acció que es dirigisquen a la solució de problemes urbans compartits. 
Termini: 22 de juny de 2016.  
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

Yolanda Nicolau 
Tècnica Programes Europeus FVMP 
ynicolau@fvmp.org 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_084_R_0003&from=ES
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/hp-factsheets/project-grants/factsheets-hp-pg_es.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=151147
http://urbact.eu/sites/default/files/tor_call_in_21032016.pdf
mailto:ynicolau@fvmp.org

