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Notícies UE

EL GOVERN CERCA POSSIBILITATS DE FINANÇAMENT
EUROPEU AMB EL BEI I LA COMISSIÓ EUROPEA

Les conselleries d'Innovació, Recerca i Turisme i

d'Hisenda i Administracions Públiques amb la

col·laboració del Centre Balears Europa -Europe

Direct Mallorca, organitzaren dia 2 de juny, una

jornada de treball sobre el pla d’Inversions per a

Europa, anomenat “Pla Juncker”

Representants del Banc Europeu d'Inversions (BEI) i

de la Comissió Europea han visitat avui Palma per

participar en una jornada de treball amb el Govern

de les Illes Balears sobre el Pla d’Inversions per a

Europa, anomenat “Pla Juncker”. La trobada, que ha

estat organitzada per les conselleries d'Innovació,

Recerca i Turisme i d'Hisenda i Administracions

Públiques, s'ha plantejat amb l'objectiu de conèixer

de primera mà les possibilitats de finançament que

el Pla Juncker posa a la disposició del sector públic i

privat, i d'analitzar l'encaix dels projectes de les Illes

Balears en els mecanismes que aquest pla ha posat

en acció.

Com explicà el vicepresident i conseller d'Innovació,

Recerca i Turisme, Biel Barceló, la Comissió Europea

va anunciar ahir mateix que està estudiant allargar

el termini del Pla Juncker, inicialment previst fins

2018. “Davant d'aquesta situació i donat que els

punts de partida que està posant damunt la taula el

Pla Juncker coincideixen amb les línies de treball que

vol impulsar el Govern, com ara l'aposta per

l'ocupació, petites i mitjanes empreses, recerca i

innovació, energies renovables i el transport, hem

organitzat aquesta jornada perquè tant sector

públic com privat siguin conscients de les

oportunitats d'inversió que ofereix el Pla.”

La jornada amb els responsables del BEI a Espanya,

Alberto Barragán, a Balears, Alberto Saz-Carranza, i

amb la corresponsal econòmica de la representació

de la Comissió Europea a Espanya, Ann Westman, es

dividí en dues sessions. La primera serví per reunir a

una quarantena d'alts càrrecs del Govern. La de

l'horabaixa aplegà representants d'institucions

públiques, sindicats, agents socials i econòmics i

grups polítics i empreses, interessades en les

possibilitats d'accedir a noves fonts de finançament.

La Comissió Europea va llançar un pla d’inversió de

315 mil milions d’euros per a Europa, la primera gran

acció concreta de l’executiu Juncker, amb l’objectiu

d’ajudar a assolir la seva prioritat número 1 , la de

fomentar el creixement i crear ocupació a la Unió

Europea. Aquesta proposta arriba de la mà del Banc

Europeu d’Inversions, el qual assumeix

protagonisme en la missió d’atreure inversió als

sectors clau de l’economia europea.

Aquests sectors, juntament amb l’impuls a les petites

i mitjanes empreses, són claus també per a

l’economia de les Illes Balears, la qual, com a regió

insular deficientment finançada, pateix greus

desavantatges competitius de caire estructural.

Barceló explicà que l'ampliació del Pla més enllà del

2018 i la seva combinació amb els fons estructurals

sembla anar encaminat a cercar noves possibilitats

per a facilitar l’accés al finançament. Per la seva

banda la consellera Catalina Cladera ponderà la

importància de poder obrir noves fonts de

finançament europeu per a Balears, i que les

mateixes institucions de les Illes coneguin

adequadament quins són els camins per accedir-hi.

fontCentre Balears Europa
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ORGANITZADAUNA JORNADADEDICADAA LA
INICIATIVA PIME A LES ILLES BALEARS

Aquesta initiativa de la Comissió Europea i del Banc

Europeu d'Inversions (BEI) ja ha permès posar en

mans de 340 empreses de les Illes Balears uns 23,5

milions d'euros per escometre diferents projectes

d'inversió

El Parc Bit ha acollit aquest dimarts la jornada de

treball organitzada pel Centre Balears Europa,

dedicada a la Iniciativa Pime a les Illes Balears, a la

qual hi han assistit representants de clusters,

cooperatives, consultores i també de les

administracions públiques.

Aquesta Iniciativa de la Comissió Europea i del Banc

Europeu d'Inversions (BEI) té com a prioritat millorar

la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Espanya és el primer estat membre que ha començat

a implementar-la, amb un balanç molt positiu.

Dotat amb 800 milions d'euros per a tot l'estat,

l'objectiu d'aquest instrument financer és fer front a

l'infrafinançament que pateixen les empreses,

sobretot en relació amb aquelles operacions amb un

risc més elevat que el que tenen aquelles operacions

Notícies UE

que tradicionalment finança el sector bancari. Es

preveu que la garantia que aporta aquesta iniciativa

tingui un efecte que multipliqui per quatre els fons

aportats.

Els fons que es destinen a la Iniciativa Pime provenen

de diverses fonts (Fons Europeu de

Desenvolupament Regional, Horitzó 2020 i BEI, entre

d'altres) i pretenen mobilitzar finançament per part

de les entitats financeres intermediàries, aportant

una garantia que gestiona el Fons Europeu

d'Inversions del grup del Banc Europeu d'Inversions.

Les Illes Balears és una de les Comunitats Autònomes

que ha apostat més decididament per aquesta

iniciativa, amb una aportació de fins a 25 milions

d'euros procedents dels fons FEDER assignats a les

Illes per a aquest període de programació 2014-2020.

Des de la posada en marxa de la iniciativa a

l'octubre 2015, la initiativa ja ha permès posar en

mans de 340 empreses de les Illes Balears (entre ells

165 start-ups) uns 23,5 milions d'euros per escometre

diferents projectes d'inversió.

A la jornada hi han participat, per part del Govern,

Félix Pablo, director general de Fons Europeus, i

Francesc Colom, director general del Tresor, Política

Financera i Patrimoni. Per part de les institucions que

gestionen la Iniciativa Pime, han intervingut Luís

Prieto, vocal assessor de la Direcció General de Fons

Comunitaris; Guadalupe de la Mata, en

representació del Grup BEI-FEI, i Jaume Llinàs,

director del centre d'empreses de Bankia per a les

Illes Balears.

Els ponents han destacat el bon acolliment que ha

tingut la Iniciativa per part del teixit empresarial,

gràcies al fet que el disseny dels instruments

financers que contempla s'ajusta a les necessitats de

les Pimes, així com de les entitats financeres

col·laboradores.

font: Centre Balears Europa
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CURS SOBRE GESTIÓ D’OPERACIONS COFINANÇADES PER
FEDER I FSE EN ELMARC DE LA PROGRAMACIÓ DE LES
ILLES BALEARS

El passat dia 6 de Juny la Direcció General de Fons

europeus amb la col·laboració del Centre Balears

Europa – Europe Direct Mallorca, organitzà un curs

que tenia per objectiu donar a conèixer els principals

elements de la programació regional del nou

període 2014-2020 (FEDER-FSE), aixícom els requisits

fonamentals a tenir en compte per a la posada en

Notícies UE

font: Centre Balears Europa

marxa i execució de projectes.

Durant el curs s’analitzaren les orientacions i anàlisi

realitzades per la Comissió Europea i per les

autoritats espanyoles sobre l'aplicació dels Mètodes

de costos simplificats (Costos indirectes a preu fet,

escales de costos unitaris, sumes globals). Sense

oblidar els requisits de seguiment i avaluació i el

control i verificació de les actuacions. L’objectiu era

conèixer les obligacions en matèria de seguiment,

control i auditoria.

Per finalitzar el curs s’estudiaren les obligacions de

comunicació que han de complir els beneficiaris de

la Política de Cohesió.
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JORNADA SOBRE LES AJUDES DEL CONSELL EUROPEU
D’INVESTIGACIÓ

El 10 de juny l’IDISPA i el Centre Balears Europa-

Europe Direct Mallorca organitzaren a l’Hospital

Universitari de Son Espases una jornada relativa a

les ajudes que ofereix el Consell Europeu de la

Investigació (ERC, per les seves sigles en anglès).

A la jornada intervingueren com a ponent Lucía del

Río, tècnica de projectes de l’Oficina de projectes

europeus de l’Institut de Salut Carlos III, punt de

contacte nacional de l’ERC, la qual ha posat l’accent

les diverses opcions de finançament que ofereix

l’ERC, com són les beques inicials, avançades i de

consolidació, a més del procediment d’avaluació

d’aquestes ajudes. Tot això, des d’una vessant

eminentment pràctica, amb l’objectiu de facilitar les

eines més adients als investigadors en salut de les

Illes Balears.

La gerent del Centre Balears Europa, Marta Neus

López, recordà que la Unió Europea aposta per un

Notícies UE

Espai Europeu de la Investigació i entén el sector del

a salut com un àmbit clau per al desenvolupament i

la competitivitat regional. Precisament per això, per

al període 2014 – 2020, s’ha incrementat la dotació

de l’ERC.

Recordà, a més, que el Govern de les Illes Balears

treballa també en aquesta línia i, a mode d’exemple,

ha citat les convocatòries per a postdoctorats i

predoctorats (en el marc del Programa Operatiu FSE

2014-2020), a més de les accions especials de recerca

i desenvolupament previstes al Programa Operatiu

FEDER 2014-2020, gestionades des de la Direcció

General d’Innovació i Recerca. Totes aquestes

accions es troben alineades amb el Pla de Ciència,

Tecnologia, Innovació i Emprenedoria de les Illes

Balears 2013-2017, el qual estableix la salut com a

àmbit estratègic.

A la jornada realitzada a Son Espases, a més,

s’assenyalà que el programa de la UE “Horitzó 2020”,

el qual recull en el seu ventall d’accions aquelles

empreses pel Consell Europeu de la Investigació,

pretén configurar-se com un instrument d’Europa

per a mirar d’establir solucions als reptes socials i a la

vegada, impulsar el creixement i l’ocupació. Tot això,

creant una xarxa d’excel·lència en investigació que

funcioni a ple rendiment.

L’excel·lència investigadora és, per una banda, una

garantia de qualitat però inevitablement implica

també una gran competència en la recerca d’ajudes

que permetin als equips investigadors tirar endavant

els seus projectes. Per això, des del Centre Balears

Europa i l’IDISPA es duen a terme accions de

divulgació com la realitzada a l’Hospital Son

Espases.

font: European Commission - Audiovisual Services
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JORNADA SOBRE PROGRAMA LIFE

El 20 de juny el Centre Balears Europa –Europe Direct

Mallorca organitzà una jornada relativa al

programa LIFE+ de la Comissió Europea.

A la jornada intervingué com a ponent Luis Ángel

Díez Orejas, subdirector general de l’Oficina

Pressupostaria del MAGRAMA i Punt de Contacte del

Programa LIFE al Ministeri d’Agricultura, Alimentació

i Medi Ambient, el qual centrà la seva intervenció

presentant i la convocatòria de 2016 i les seves

prioritats.

També recordà que el Programa LIFE és l’únic

instrument financer de la Unió Europea dedicat, de

forma exclusiva, al medi ambient. I que té per

objectiu contribuir al desenvolupament sostenible i

a la consecució dels objectius i metes de l’Estratègia

Europea 2020 i dels plans en matèria de medi

ambient i clima.

La jornada va incloure l’intercanvi de bones

Notícies UE

pràctiques i s’han analitzat exemples de projectes

aprovats en convocatòries anteriors.

En aquest sentit van ser de molt interès les

aportacions de Carles Oliver, de l’Institut Balear de

l’Habitatge (IBAVI) que ha explicat el projecte LIFE

Reusing Posidonia que consisteix en el

desenvolupament de catorze habitatges sostenibles

construïts amb recursos locals a Sant Ferran,

Formentera.

Per altre part, Esther Gamero Ceballos-Zuñiga, del

servei d’Arquitectura, Qualitat i Accessibilitat de la

Junta d’Extremadura, va presentar el projecte LIFE

EDEA-RENOV, que consisteix en la realització

d’estudis i aplicació de tecnologies de rehabilitació

energètica a edificació existent, a través de la

renovació, la innovació i les TICs representant al

servei d’Arquitectura.

Aquest intercanvi de bones pràctiques va ser tancat

per Juan Carlos Atienza, director de conservació de

SEO BIRDLIFE que va explicar el projecte LIFE +

“Activa tu auténtica riqueza”, que té per objectiu

contribuir a la conservació de la Xarxa Natura 2000,

a través de la millora del coneixement i

sensibilització de la població espanyola.

Durant la jornada quedà clar que el Medi ambient i

el Clima són dos objectius prioritaris per a la

Comissió i per als Estats Membres i que molts són els

esforços que es realitzen per aconseguir una

utilització més eficaç del recurs naturals, promoure i

millorar el compliment de la legislació comunitària

en aquesta matèria i conscienciació de la necessitat

de preservar i protegir els entorns naturals.

font: Centre Balears Europa
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JORNADA "NOVES CLAUS DE LA CONTRACTACIÓ
PÚBLICA"

En el marc de la competència del Centre Balears

Europa d’impulsar, organitzar i coordinar activitats

relacionades amb l’àmbit de la Unió Europea, es

considerà d’interès organitzar, juntament amb la

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de

la CAIB, una jornada sobre contractació pública dins

l`àmbit europeu, adreçada al personal al servei de

l’Administració autonòmica i del sector públic

instrumental, que tindrà lloc el 21 de juny de 2016.

La contractació pública és immersa en un decisiu

Notícies UE

procés de reforma arran de l’entrada en vigor de les

noves directives de la Unió Europea, les quals tenen

efecte directe al nostre ordenament jurídic des del 18

d’abril de 2016.

La jornada es plantejà com un fòrum de debat per

analitzar les darreres reformes de contractació en

l’àmbit comunitari i el seu efecte sobre la legislació

espanyola, la proposta de transposició existent, i per

oferir propostes de millora de l’activitat contractual

pública.

En aquest sentit, es presentà una atenció especial a

les novetats legislatives que han d’arribar i a algunes

qüestions de gran interès europeu, com ara la

contractació socialment responsable i els reptes que

planteja la transparència la resolució de conflictes.

La jornada estava adreçada, preferentment, al

personal de les unitats administratives de

contractació i al personal amb taques jurídiques o

d’intervenció.

font: Centre Balears Europa
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JUNCKER SOBRE EL "BREXIT" : "NI AVUI NI DEMÀ
PERÒ AMB CELERITAT”

Jean-Claude Juncker davant el Parlament Europeu

El president de la Comissió Europea intervingué el

passat 28 de juny a la sessió plenària extraordinària

del Parlament Europeu dedicada al resultat del

referèndum britànic, en presència de tots els

Comissaris inclòs el comissari britànic Jonathan Hill.

El president Juncker tornà dir que lamentava, però

Notícies UE

respectava, l’elecció dels ciutadans britànics.

Recordà que en una declaració comú, les institucions

europees demanaren claredat. Una petició que

tornà fer front al Parlament Europeu. També

manifestà que sense notificació no hi haurà cap

negociació.

Més informació:

http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-

prensa/noticias/asuntos-institucionales/juncker-pe-

brexit_es.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ EUROPEADEMANAUN MAJOR
COMPROMÍS PER LA INTEGRACIÓ DE LA
COMUNITATGITANA

La Comissió ha presentat l'informe anual sobre la

integració dels gitanos en el qual s'avaluen les

estratègies nacionals d'integració de la comunitat

gitana per promoure l'accés a l'educació, l'ocupació,

l'assistència sanitària i l'habitatge. Des del 2013, a

partir de les recomanacions del Consell, els Estats

estan obligats a desenvolupar mesures d'integració

de la comunitat gitana per garantir la igualtat

d'oportunitats.

Frans Timmermans, vicepresident primer de la

Comissió Europea, destaca la importància d'aquest

informe ja que "constitueix un recordatori perquè els

Estats membres mostrin una major determinació

política i compleixin el seu compromís per integrar

Notícies UE

les comunitats gitanes a Europa". D'altra banda,

Vêra Jourová, comissaria de Justícia, Consumidors i

Igualtat de Gènere, també va manifestar els avanços

fets: "l'any passat es van fer passos cap a la bona

direcció, sobretot en l'àmbit de l'educació, però la

Comissió segueix treballant perquè no s'apliqui una

legislació discriminatòria contra la Comunitat

gitana".

Mesures aplicades

La Comissió ha intensificat els seus esforços per

garantir l'aplicació de la legislació contra la

discriminació de la població gitana, sobretot en

l'àmbit educatiu. La Directiva sobre igualtat racial

garanteix que no s'apliqui la segregació dins de les

aules i ha actuat quan s'han detectat infraccions de

la normativa. L'estratègia d'integració dels gitanos

rep finançament dels Fons Estructurals i d'Inversió

Europeus (Fons EIE) per al període 2014-2020.

L'informe mostra que els Estats membres han

realitzat progressos en una sèrie d'àmbits, encara

que es necessari incrementar els esforços. El principal

àmbit d'inversió ha estat l'educació, però cal incloure

més mesures contra l'exclusió en el món laboral, els

desallotjaments forçosos i la regeneració de zones

urbanes deprimides.

font: European Commission - Audiovisual Services
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ELS DRETS DELS PASSATGERS: UN RECORDATORI
ARAQUE JA SOM A L'ESTIU

13 de juny de 2016 | Consum i drets dels consumidors

La Comissió Europea vol que els passatgers

coneguin els seus drets a l'hora de viatjar amb

qualsevol transport pels països membres i sàpiguen

quan i com reclamar.

Amb motiu dels milions de desplaçaments que es

produeixen a Europa cada estiu, la Comissió

Europea acaba de publicar una sèrie de directives

per tal de clarificar les normes que s'apliquen a les

companyies de transport de la Unió. Tot i que no hi

cap novetat en aquests drets dels passatgers,

aprovats al 2005 i ampliats al 2013, les directives

tenen com a objectiu que els clients coneguin millor

Notícies UE

els seus drets i sàpiguen com actuar en cas de

vulneració.

Entre altres qüestions, la normativa europea

reconeix el dret dels passatgers a ser compensats en

cas d'un retard igual o superior a 3 hores, per la

pèrdua d'una connexió durant un transbordament,

en cas de cancel·lació o per circumstàncies

extraordinàries com ara el núvol de cendra del volcà

islandès Eyjafjallajökull al 2010.

Aquestes mesures no s'apliquen només al transport

aeri, sinó a qualsevol mitjà de transport col·lectiu a

dins d'un Estat membre o entre països de la Unió.

Així doncs, hi ha drets específics per als usuaris de

d'autobús, de tren, de transport marítim, de

transport aeri i també un d'especial per a passatgers

amb mobilitat reduïda.

Aplicació mòbil

Per tal de difondre d'una manera més simple i

efectiva aquests drets, la Comissió Europea posa a

l'abast dels potencials clients una aplicació mòbil

que es pot descarregar al següent enllaç i que

facilitarà resoldre qualsevol incident a les nostres

vacances.

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passen

ger-rights/index_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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ÈXITDEL PLAD' INVERSIONS PERA EUROPA EN EL
SEU PRIMERANY

01 de juny de 2016 | Empreses i activitat empresarial

El pla d'inversions per a Europa celebra el seu primer

any en funcionament. L'objectiu d'aquest pla és el de

fomentar les inversions a la UE, que havien caigut

considerablement durant la crisi, per generar

creixement econòmic i ocupació. En el seu primer

any de vida s'han destinat 12.800 milions d'euros a

finançar diferents projectes i empreses i s'espera que

aquest finançament generi una inversió total de

100.000 milions d'euros a tota la UE.

18 mesos després que el president Jean-Claude

Juncker llancés el pla d'inversions per a Europa i un

any després que comencés a funcionar, ara és hora

de fer balanç i seguir avançant per aconseguir

creixement i ocupació a la UE: la prioritat número 1

de la Comissió Juncker.

Perquè calia un Pla d'Inversions per a Europa?

Des de l'inici de la crisi econòmica global, Europa ha

patit una davallada en les inversions del 15%. A curt

termini, uns nivells d'inversió baixos dificulten i

Notícies UE

alenteixen la recuperació econòmica i a llarg termini

poden tenir conseqüències en el creixement

econòmic i la competitivitat. El pla d'inversions per a

Europa té precisament l'objectiu d'animar les

inversions a la UE i evitar les conseqüències

econòmiques que es puguin derivar de la manca

d'inversió.

Com funciona el Pla d'Inversions per a Europa?

El principal pilar del pla d'inversions per a Europa és

el Fons Europeu per a Inversions Estratègiques dotat

amb 21 .000 milions d'euros per a l'absorció de riscos.

Aquests diners que han aportat la Comissió Europea

i el Banc Europeu d'Inversions serveixen generar

confiança entre els inversors i es preveu que generin

un total de 315.000 milions d'euros d'inversió en els

sectors de la infraestructura, l'eficiència energètica,

sanitat, educació o recerca.

Els resultats del primer any del Pla d'Inversions per a

Europa

Un any després de l'inici del pla és hora de fer balanç

i els números són els següents. S'han finançat un

total de 64 projectes amb un total de 9.300 milions

d'euros i s'han signat 185 acords de finançament

amb 3.500 milions d'euros que es preveu que

beneficiaran a més de 140.000 pimes de tot Europa.

En total el Fons Europeu per a Inversions

Estratègiques ha portat un total de 12.000 milions

d'euros que està previst que generin 100.000 milions

d'euros d'inversió a tota la UE.

Els projectes aprovats són majoritàriament del

sector energètic (29%), de Recerca i

Desenvolupament (23%) Transports (13%) i del

sector digital (13%).

Els resultats a Catalunya i les Illes Balears

A Espanya el pla d'inversions per a Europa ja ha

finançat sis projectes de infraestructures i innovació i

s'han signat 8 acords de finançament per fer arribar

liquiditat a les pimes. Es calcula que aquests

projectes i acords generaran una inversió de 2.000

milions d'euros i crearan 5.150 llocs de treball.

font: European Commission - Audiovisual Services
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D'aquesta manera, l'Estat espanyol es converteix en

el 5è país més beneficiat pel pla darrere d'Itàlia,

França, el Regne Unit i Alemanya.

Un dels sis projectes aprovats s'ha signat amb la

catalana Grífols. El Banc Europeu d'Inversions ha

finançat amb 241 milions d'euros un projecte de

recerca en el marc de les teràpies, diagnòstics i

solucions mèdiques derivades del plasma per als

hospitals.

A més a més, també cal destacar el projecte de

modernització de la flota de la companyia Baleària.

El projecte implica la construcció de dos nous

vaixells d'alimentació combinada (benzina i gas

natural líquid) per substituir els vaixells antics menys

eficients. El BEI ha finançat aquesta iniciativa amb

350milions d'euros.

A més de grans projectes, el Fons Europeu per a

Inversions Estratègiques també firma acords de

finançament a través del Fons Europeu d'Inversions

per aconseguir que les pimes rebin liquiditat. A

Espanya s'han signat vuit acords d'aquest tipus, un

dels quals amb un intermediari basat a Catalunya,

Inveready, un grup d'inversió de capital risc que

inverteix en empreses de base tecnològic amb un alt

potencial de creixement i models de negoci

innovadors.

Un portal perquè els projectes i els inversors es trobin

Coincidint amb el primer aniversari del pla

d'inversions per a Europa, avui es llança un portal

perquè els inversors potencials i les empreses que

tenen projectes en cartera es trobin.

Es podran publicar en nou portal tots aquells

projectes que tinguin un valor de com a mínim 10

milions d’euros, que s’espera que s’iniciïn en els

propers 3 anys, que siguin promoguts per una entitat

pública o privada establerta en un Estat membre de

la UE i que siguin, és clar, compatibles amb les lleis

europees i nacionals.

I ara què?

El president Jean Claude Juncker ha afirmat que: "el

pla d'inversions està funcionant, creant ocupació i

generant inversions a l'economia real". Malgrat que

estava previst que aquest pla durés 3 anys, després

de l'èxit assolit en el seu primer aniversari el

president de la Comissió Europea ha proposat

allargar-lo més enllà del 2018: "siguem ambiciosos i

fem que Europa torni a invertir".

font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatories de Programes Europeus

PROGRAMA EASI. El teu primer treball EURES
LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA DE
PROPOSTES EN EL MARC CEL PROGRAMA DE LA UE PER A
L'OCUPACIÓ I LA INNOVACIÓ SOCIAL (EASI)SOBRE L' ESQUEMA
DE MOBILITAT ‘EL TEU PRIMER TREBALL EURES' . L'OBJECTIU
ÉS DONAR SUPORT A ACCIONS DE COL·LOCACIÓ LABORAL DE

CIUTADANS EUROPEUS D' ENTRE 18 I 35 ANYS EN PAÏSOS DE LA
UE DIFERENTS DEL SEU LLOC DE RESIDÈNCIA
La dotació pressupostària d'aquesta convocatòria és de 7M€. Es preveu cofinançar de 2 a 3 projectes per un valor d'entre 2,5M€ i 3,5M€. Es

donarà prioritat a grups vulnerables, en particular els joves en atur i els aturats de llarga durada.

Poden presentar propostes actors públics i privats del sector ocupacional. Caldrà que els projectes impliquin la creació de partenariats; la

provisió de serveis i de mesures financeres de suport; el desenvolupament de mesures posteriors a la col·locació, així com serveis per a

aprenents.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 7d'octubre.

Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=489&furtherCalls=yes

CONVOCATORIA DE L’EUROGREGIO PERA
PROJECTES CULTURALS
LA L'EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA HA PUBLICAT UNA

NOVA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES, AMB L'OBJECTIU DE
POSAR EN RELLEU LA DIVERSITAT CULTURAL DELS TERRITORIS DE

L' EUROREGIÓ I FER-NE UN ESPAI DE REFERÈNCIA EN L' ÀMBIT
DE LA CREACIÓ ARTÍSTICA.  
La dotació financera de la present convocatòria és de 100.000 €, a distribuir entre 6 projectes, com a màxim, de qualsevol disciplina i

expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, l'art contemporani, el cinema, l'audiovisual, etc.

Són elegibles les entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de

l'Euroregió Pirineus Mediterrània (Llenguadoc-Rosselló-Migdia-Pirineus, Catalunya, i les Illes Balears), aixícom artistes professionals. També

hi poden participar persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats,

orquestres, etc.).

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 17 d'octubre.

Mès informació:

http://www.euroregio.eu/ca/ajuts-i-subvencions/cultura2016
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CONVOCATÒRIA DE SUPORTA INICIATIVES EN EL
CAMPDE LES POLÍTIQUES DE DROGUES

LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA, EN EL
MARC DEL PROGRAMA JUSTÍCIA, DE SUPORT A INICIATIVES EN EL
CAMP DE LES POLÍTIQUES DE DROGUES. ESTÀ DOTADA AMB UN
PRESSUPOST DE 2.012.000€.
La convocatòria pretén finançar actuacions en algunes d'aquestes prioritats: promoure l'aplicació pràctica de la recerca relacionada amb

drogues, donar suport a organitzacions de la societat civil, i ampliar el coneixement i el desenvolupament de mètodes innovadors de lluita contra

les noves substàncies psicotròpiques.

Es podran finançar activitats dels ens públics com: recopilació de dades, estudis i activitats de recerca, activitats de formació, aprenentatge mutu,

desenvolupament de xarxes, identificació i intercanvi de bones pràctiques i cooperació, esdeveniments, conferències i trobades d'experts, i difusió i

activitats de conscienciació.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 18 d'octubre.

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/topics/21067-just-2016-ag-drug.html

CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERA PREVENIR LA
VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS
AQUESTA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES VOL DONAR SUPORT A
INICIATIVES INTEGRALS I MULTIDISCIPLINARIS PER A INFANTS

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA, D' ACORD A LA DIRECTIVA
2012/29/UE PER A CONTRIBUIR A UNA MILLOR INFORMACIÓ,
INVESTIGACIÓ, TRACTAMENT, SEGUIMENT I INTERVENCIÓ JUDICIAL

DE VIOLÈNCIA CONTRA ELS INFANTS. LES PROPOSTES HAURAN DE
COMPLEMENTAR ELS ESFORÇOS DE LA UE EN L' ÀMBIT DELS DRETS
DELS INFANTS I DE LA PROTECCIÓ D' AQUESTS, I CONTRIBUIR ALS
SISTEMES INTEGRATS DE PROTECCIÓ A LA INFÀNCIA.
Els temes coberts en aquesta convocatòria són:

• donar suport al desenvolupament de capacitats en matèria de drets de la protecció infantil i per als professionals d'asil i migració:

Prioritat 1 . Ampliar els sistemes nacionals d'atenció basada en la família, tals com les llars d'acollida, per als infants de la migració, d'acord a

l'establert a l'article 24 de la Directiva 24 de la Directiva 2013/33/UE relativa a les normes per l'acollida dels sol·licitants de protecció internacional.

Prioritat 2: Creació de capacitats i mecanismes de cooperació per al tutor que tengui com a funció salvaguardar els drets dels infants no

acompanyats i separats en la migració.

• donar suport a enfocaments integrats i multidisciplinaris centrats en infants víctimes de la violència. Es finançaran activitats que es centrin en:

Prioritat 1 : aprenentatge mutu, intercanvi de bones pràctiques, creació de capacitats per a dissenyar i adaptar models provats per al context

nacional de cases d'acollida de nens, col·laboració multi agència i protocols.

Prioritat 2: creació de capacitats, educació o sensibilització de les parts interessades.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 13 de desembre de 2016

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-child-ag-

2016.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-CHILD-AG-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES PERA LES
VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I LA
PREVENCIÓ PRIMERENCA (REC-VAW-AG-2016)
LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES, EN EL MARC DEL
PROGRAMA DRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA TE COM A

OBJECTIU CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓ I SUPORT DE LES

VÍCTIMES DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I L' APLICACIÓ DE LA

LEGISLACIÓ DE SUPORT A AQUESTES. TAMBÉ ES PRETÉN
GARANTIR L' ACCÉS A LA JUSTÍCIA, PROTECCIÓ I SUPORT A LES

VÍCTIMES I TRACTAR ALS AGRESSORS.

Les propostes hauran de complementar els esforços de la UE en l'àmbit del suport i els drets de les víctimes i la lluita contra la violència de

gènere.

Els temes coberts per aquesta convocatòria són:

- subvencions d'accions per a educar i sensibilitzar als infants sobre la violència de gènere, de com evitar-la des d'edat primerenca. Entre

altes es poden finançar: activitats d'educació i sensibilització, com campanyes, exposicions i tallers, formació dels professionals i voluntaris

que entren en contacte amb els infants i que participin en l'educació per a posar fi a la violència basada en el gènere, incloent-hi professors i

formadors de professors, mentors, consellers escolars, entrenadors esportius, líders juvenils, organitzadors d'activitats extra-acadèmiques i

professionals i voluntaris si

- subvencions d'accions per a promoure l'accés a la justícia i el suport a les víctimes de la violència de gènere tractar als agressors. Entre

altres es poden finançar les següents activitats: formació de professionals, Programes específics d'atenció focalitzada a les víctimes més

vulnerables de la violència de gènere, suport de les víctimes de violència de gènere i tractar els autors de l'agressió, activitats de

sensibilització, capacitació i intercanvi de millors pràctiques entre els professionals i/o serveis de suport sobre els drets de les víctimes de la

violència de gènere i sobre la protección.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 8 de març de 2017.

Mes informació: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/20051 -rec-rdap-awar-ag-2016.html

Convocatories de Programes Europeus
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DRETEUROPEU

Legislació UE, 7 juny 2016
Versions consolidades del Tractat de la Unió Europea i del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea.
Versió consolidada del Tractat de la Unió Europea
Versió consolidada del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
Protocols
Annexos
Declaracions annexes a l'Acta Final de la Conferència intergovernamental que
ha adoptat el Tractat de Lisboa signat el 13 de desembre de 2007
Taules de correspondències
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES

Legislació UE, 7 juny 2016
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=ES

Legislació UE, 7 juny 2016
Versió consolidada del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l' Energia
Atòmica
Versió consolidada del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea de l'Energia
Atòmica
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:203:FULL&from=ES

MERCAT INTERIOR

Legislació UE, 15 juny 2016
Protecció dels secrets comercials
Directiva 2016/943 de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels
coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets
comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0943&from=ES

Documents UE, 1 juny 2016
Estàndards europeus per al segle XXI
Comunicació de la Comissió relativa als estàndards europeus per al segle XXI.
Paquet sobre normalització.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0358&from=ES

Documents UE, 7 juny 2016
Seguretat alimentària i nutricional
Compliment dels compromisos polítics de la UE en matèria de seguretat
alimentària i nutricional: Segon informe biennal.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:364:FIN&rid=4

Legislació i Documentació
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COMERÇ EXTERIOR

Legislació UE, 30 juny 2016
Pràctiques comercials deslleials
Reglament 2016/1037, de 8 de juny de 2016, sobre la defensa contra les importacions
subvencionades originàries de països no membres de la Unió Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1037&from=ES

Legislació UE, 30 juny 2016
Reglament 2016/1 036 de 8 de juny de 2016, relatiu a la defensa contra les
importacions que siguin objecte de dúmping per part de països no membres de la
Unió Europea
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1036&from=ES

IMMIGRACIÓ

Documents UE, 7 juny 2016
Marco d'Associació amb tercers països sota l'Agenda Europea de Migració per a
Europa.
Comunicació sobre l'establiment d'un nou Marco d'Associació amb tercers països sota
l'Agenda Europea de Migració per a Europa.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&from=ES

Documents UE, 7 juny 2016
Pla d' acció per a la integració de nacionals de tercers països
Action Plan on the integration of third country nationals.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0377&from=ES

PLAD’INVERSIONS JUNKER
L'ocupació, el creixement i la inversió constitueixen una de les 1 0 principals prioritats
de la Comissió Juncker.

Documents UE, 1 juny 2016
Mercat únic en l' ocupació, el creixement i la inversió.
Comunicació de la Comissió relativa a la realització del mercat únic en l'ocupació, el
creixement i la inversió.
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:18218f54-296f-11e6-b616-
01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF

Documents UE, 1 juny 2016
Pla d’inversions per a Europa
Comunicació de la Comissió relatiu al Balanç del Pla d'Inversions per a Europa i
properes etapes: Europa inverteix de nou.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:359:FIN&rid=9

Documents UE, 7 juny 2016
Portal Europeu de Projectes d' Inversió
S'ha llançat una de les peces fonamentals per connectar les necessitats de
finançament d'empreses europees amb potencials inversors: el Portal Europeu de
Projectes d'Inversió.
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/es/index.html

Legislació i Documentació
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Legislació i Documentació

TRIBUTACIÓ

Documents UE, 7 juny 2016
Impost sobre el valor afegit
Comunicació de la Comissió de conformitat amb l'article 395 de la Directiva
2006/112/CE relativa al sistema comú de l'impost sobre el valor afegit.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:355:FIN&rid=11

PROTECCIÓ INFÀNCIA

Documents UE, 7 juny 2016
Protecció dels nens en l' ús d' Internet
Informe de la Comissió relatiu a l’avaluació final del programa plurianual de la
UE sobre la protecció dels nens en l'ús d'Internet i altres tecnologies de la
comunicació (una Internet més segura).
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:364:FIN&rid=4

Documents UE, 30 juny 2016
Conclusions del Consell Europeu | Brussel·les, 28 de juny de 2016
La declaració (en anglès) que han fet els caps d'Estat i de Govern de la UE
després de la reunió a 27 que ha tingut lloc a Brussel·les per analitzar les
conseqüències polítiques del referèndum en el Regne Unit. També han adoptat
Conclusions sobre migració, relacions exteriors i ocupació, creixement i inversió.
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/29-27ms-
informal-meeting-statement/?utm_source=dsms-
auto&utm_medium=email&utm_campaign=Informal+meeting+at+27+-
+Brussels%2c+29+June+2016+-+Statement
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