Primera convocatòria l’INTERREG Europe per a projectes de cooperació interregional




Objectiu: Projectes de cooperació interregional



Pressupost total convocatòria: 130 M€



Ajuda: 80% de finançament per a les entitats públiques / 70% entitats privades sense ànim
de lucre



Informació de la convocatòria:

Presentació de sol·licituds: fins al 31/05/2022

https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects
https://fonseuropeus.gencat.cat/ca/detalls/noticia/not-20220330-primera-convocatoriaprograma-interreg-europa-2021-2027
https://exteriors.gencat.cat/ca/ambitsdactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20210802_interreg-2021-2027


Destinataris:
o Administracions públiques
o Organismes de dret públic
o Entitats privades sense ànim de lucre



Prioritats temàtiques:
o Una Europa més intel·ligent:
 Capacitats de recerca i innovació, incorporació de tecnologies avançades
 Digitalització per a ciutadans, empreses, organismes de recerca i
administracions públiques
 Creixement sostenible i competitivitat de les pimes i creació d'ocupació a
les pimes, fins i tot mitjançant inversions productives
 Habilitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i
l'emprenedoria
 Connectivitat digital
o Una Europa més verda:
 Eficiència energètica i reducció d'emissions d'efecte hivernacle
 Energia renovable
 Sistemes, xarxes i emmagatzematge d'energia intel·ligents
 Adaptació al canvi climàtic, prevenció del risc de desastres, resiliència
 Accés a l'aigua i gestió sostenible de l'aigua
 Economia circular i eficient amb els recursos
 Protecció i preservació de la natura i la biodiversitat, infraestructures
verdes, reducció de la contaminació
 Mobilitat urbana sostenible per a una economia amb zero carboni
o Una Europa més connectada:
 TEN-T resistent al clima, intel·ligent, segura, sostenible i intermodal
 Mobilitat nacional, regional i local sostenible, resistent al clima, intel·ligent
i intermodal
o Una Europa més social:
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Eficàcia i inclusió del mercat laboral, accés a un treball de qualitat,
economia social
 Igualtat d'accés a l'atenció sanitària, resiliència dels sistemes de salut,
atenció familiar i comunitària
 Cultura i turisme per al desenvolupament econòmic, la inclusió social i la
innovació social
 Accés a l'educació, la formació i l'aprenentatge al llarg de la vida,
l'educació i la formació a distància i en línia
 Inclusió de comunitats marginades, llars de baixos ingressos i grups
desfavorits
 Integració socioeconòmica dels nacionals de països tercers, inclosos els
migrants
Una Europa més propera a la ciutadania:
 Desenvolupament territorial integrat sostenible, cultura, patrimoni
natural, turisme sostenible i seguretat
Governança:
 Temes ‘no temàtics’ relacionats amb la implementació de polítiques de
desenvolupament regional. Per exemple: avaluació i seguiment de la
intervenció pública, gestió de la contractació pública , gestió dels ajuts
estatals, gestió d'instruments financers


o
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Activitats dels projectes:
o Intercanvi d'experiències i desenvolupament de capacitats mitjançant la
identificació i transferència de bones pràctiques
o Accions pilot possibles des de l'inici del projecte o a mig termini (però com a
màxim una per instrument de política)



Pressupost mitjà per projecte: 1-2 M€
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