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Notícies UE

LES NOVES TECNOLOGIES, UN PAS CAP AUNA EUROPA
MÉS SOSTENIBLE

El passat 1 de març es va celebrar el Comitè

Econòmic i Social Europeu (CESE) un esdeveniment

enfocat en debatre com afecten les noves

tecnologies als models econòmics actuals i com

repercuteixen a la societat i el medi ambient.

El debat es va centrar en com les noves tecnologies

poden ajudar al desenvolupament sostenible però

també amb la necessitat d'incrementar el lideratge

per part dels consumidors per aconseguir resultats

satisfactoris.

Una de les presentacions va versar sobre l'estudi de

l'impacta social i ambiental de l'economia

compartida de la Universitat de Paris. Es va plantejar

la pregunta de com de verda es l'economia

compartida, concloent en què avui en dia hi ha un

excés de consum i l'economia compartida pot

ajudar a instaurar altres models. Per exemple el

préstec, la revenda o el lloguer d'objectes i serveis, els

quals permeten fer un canvi en els models de

consum actuals. És important ressaltar que algunes

de les noves pràctiques sorgides recentment com les

plataformes de compartir cotxe, tenen beneficis

directes sobre el medi ambient, però altres com les

de compartir o llogar habitatges per vacances,

poden crear més controvèrsia que beneficis

ambientals.

Així mateix, es van identificar diferents tipus

d'iniciatives, per exemple la dels intermediaris. Les

xarxes d'intermediaris esdevenen canals de

transaccions econòmiques entre individus per crear

una economia compartida de compra venda.

Aquesta iniciativa es va destacar com la menys

ambientalment sostenible i la que és més necessari

regular. Altres models dels quals es va parlar com

ambientalment exemplars i interessants de

potenciar són les plataformes de compartir

infraestructura (compartir cotxe), els comuners que

comparteixen sense res a canvi (plataformes de

compartir coneixement en línia) o plataformes amb

una missió de canvi (plataformes de societat civil).

L'aspecte social de la digitalització i la mecanització

del treball, és un altre tema que es va presentar.

Aquest nou model comporta oportunitats i riscs,

sobretot en la creació de llocs de feina, però a la

vegada pot presentar nombrosos beneficis

ambientals perquè permet una gran optimització de

recursos. Cal destacar que es va manifestar la gran

preocupació per la falta de participació de la

societat civil en el canvi cap en aquest procés de i la

seguretat cibernètica.

Una altre tòpic que es va abordar fou la democràcia

digital, per la seva rellevància per la presa de decisió

política en l'àmbit Europeu. Aquest model es creu

que és definitivament una oportunitat per fomentar

la democràcia, ja que permet a través de les eines

digitals, donar suport a la presa de decisions de

manera democràtica directament amb els

ciutadans. Avui en dia aquesta es manifesta tant a

través de pròpies iniciatives dels ciutadans com de

consultes públiques en línia de les institucions

europees. Es va ressaltar que la democràcia digital és

una eina molt útil però que és necessària la

interacció amb la societat civil organitzada perquè

les eines tecnològiques per si soles no poden donar

la solució a tots els conflictes.
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE "LA NECESSITATDE LA
UTILITZACIÓ DE PRIMATS NO HUMANS EN LA
INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA, PRODUCCIÓ I ASSAJOS DE
PRODUCTES I DISPOSITIUS"

La data límit per a participar-hi és el 26 de març del

2017

La Comissió Europea llança una Consulta

(https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/c

onsultations/public_consultations/scheer_consultat

ion_03_en) amb l'objectiu de recaptar observacions

específiques, suggeriments, explicacions i

contribucions amb una base científica; també

qualsevol tipus d'informació de caràcter científic

segons les qüestions plantejades. Això permetrà als

Comitès Científics centrar-se en els assumptes que

necessiten una major investigació.

La Comissió Europea i el seu Comitè Científic de

Salut, Medi Ambient i Riscos Emergents (SCHEER per

les seves segles en anglès)

(http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/sc

Notícies UE

heer_en) llancen una consulta pública sobre l'Opinió

Preliminar

(https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scienti

fic_committees/scheer/docs/scheer_o_004.pdf)

aprovada el 2 de febrer sobre la necessitat de

primats no humans en la investigació biomèdica,

producció i assajos de productes i dispositius.

A petició de la Comissió Europea, el SCHEER ha

revisat proves recents per actualitzar el Dictamen

(http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_

scher/docs/scher_o_110.pdf) que va llançar l'any

2009 sobre la necessitat de primats no humans en la

investigació biomèdica.

L'Opinió Preliminar conclou que encara no podem

erradicar la utilització d'aquests primats en aquest

àmbit i proporciona recomanacions sobre com

avançar en la substitució, reducció i

perfeccionament de l'ús dels primats no humans. Per

exemple, mitjançant mètodes alternatius,

capacitació, millora de les tècniques i protocols,

intercanvi de coneixements, eliminació de barreres i

necessitats d'investigació.

Accedir a consulta:

https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/c

onsultations/public_consultations/scheer_consultat

ion_03_en

Opinió Preliminar:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientif

ic_committees/scheer/docs/scheer_o_004.pdf

Dictamen:

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_s

cher/docs/scher_o_110.pdf
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ELMAPATGE DE LES COSTES EUROPEES, UNA EINA PEL
DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE BLAU

El passat 7 de febrer, l’intergroup Sea, Rivers, Islands

& Coast Maps (SEARICA), va organitzar un

esdeveniment al Parlament Europeu, per debatre la

importància de tenir una estratègia de mapatge de

les costes europees per tal de poder gestionar els

afers marins d’una forma més eficient i sostenible.

La benvinguda va ser a càrrec de l’eurodiputat

Ricardo Serrão, vicepresident de l’Intergrup SEARICA,

el qual va presentar el mapatge de les costes

europees, com la nova prioritat de la Direcció

General d’Assumptes Marítims i Pesca de la Comissió

Europea (DGMARE), per tal d’impulsar el que es

coneix com a “blue growth”.

Bernhard Friess, director general de la DG MARE, va

ressaltar que el 45% de l'economia europea està

relacionada amb les costes en varies activitats, com

per exemple el turisme,el transport de mercaderies,

les activitats portuàries, energies marines, etc. . . El

ponent va recalcar que quan les institucions a

qualsevol nivell volen regular aquestes activitats,

necessiten dates i mapes, sobretot vinculats a

Notícies UE

l’ambient (biodiversitat, geografia, orografia,

marees, vents, etc. . ) per poder adoptar les mesures

més adequades per la gestió de costes, sobretot en

l’àmbit de la implementació d’energies renovables

marines, el qual és una prioritat per la Comissió

Europea (CE).

Bruno Frachon, del servei hidrològic francès, va

iniciar la seva intervenció afirmant que els estats

membres s’han de fer responsables dels mapes de les

seves regions. Per exemple, varis països a Europa

compten amb oficines hidrogràfiques, les quals

estan enfocades a tenir disponibles mapes digitals

de la costa d’Europa i compartir aquesta informació

per mitjà de EMODnet de manera estandarditzada.

Aquesta plataforma d’informació està constituïda

per més de 160 organitzacions i s’espera que estigui

completament acabada el 2020.

Sean Cullen, gestor de projecte de INFOMAR,

programa de mapatge de la costa irlandesa per la

gestió sostenible dels recursos marins, va explicar el

projecte “WP3.1 /3.3 – Data Governance and

Economic Models” el qual es basa en 19 socis que

recullen informació de les seves costes i la

comparteixen de manera gratuïta per poder

desenvolupar estratègies de gestió tant en l’àmbit

econòmic com ambiental.

Gorge Alexakis, el vicepresident de la Conferència de

Regions Perifèriques i Costeres (CRPM) va exposar la

importància dels mapes batimètrics per les regions,

ja que són necessaris per implementar politiques de

gestió. Per exemple a Grècia, gràcies a la informació

cartogràfica de la qual es disposava, s'han tingut en

compte dades sobre el canvi climàtic, usos pesquers,

plaques tectòniques, mapes d'usos i d’espècies

vulnerables, per dissenyar el seu pla de gestió de

costes. Concretament pel mediterrani tenen una

especial importància per un sector emergent com el

transport de gas i petroli, així com la implementació

d’energies renovables. Tornant a l’exemple de Grècia,

tenen un consorci de recerca marina on participen

en l’obtenció d'un sistema de dades marines.

Joseph Colin, representant de Worldline Company,

explicar que estan treballant amb un portal de

dades marines: Costal Mapping Portal. L’objectiu és

crear un ret de socis i tenir dades disponibles per tots

els ciutadans europeus. El tipus de dades que

disponibles de moment són batimètriques i

topogràfiques.

Damien Perisse, director d’afers marins, de la CRPM,

posà en evidència que la recol·lecció de totes

aquestes dades és molt costosa i que es necessiten

fons de finançament estables, i estan analitzant com

integrar aquesta necessitat dintre amb els fons

INTERREG. A través d'aquests programa hi ha varies

oportunitats de presentar projectes de mapatge de

costes i actuar a diferents àrees per exemple España,

la zona mediterrània podria sol·licitar un programa

INTERREG. Tot seguit, el ponent també va nombre

altres possibles fons: per Fons Europeu de

Desenvolupament Regional (FEDER), Mecanisme

Conectar Europa, Fons Europeu Marítim i de Pesca

(FEMP), LIFE. Per acabar la seva exposició va

concloure en que hi ha possibilitat de finançament,

però el que és prioritari és que els estats membres

tinguin una estratègia de mapatge de costes

conjunta.
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EL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU ANALITZA
COM MILLORARL'EFICÀCIA DE LES POLITIQUEES DE LA
UNIÓ EUROPEA PERA LES PIMES.

S'alerta de què no s'està tenint suficientment en

compte la diversitat de les pimes en l'actual marc

polític de la UE.

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE) va

organitzar una audiència pública a on participaren

oradors d’alt nivell de diferents institucions i

organitzacions socials de tota la UE. L'esdeveniment,

que es va dur a terme com a part del treball

preparatori de l'opinió del CESE sobre l'eficàcia de les

polítiques de la UE per a pimes, tenia com a principal

objectiu debatre l'eficàcia i l'eficiència de les

polítiques de la UE per a pimes, trobar maneres per a

millorar-les i subratllar les oportunitats i reptes per al

futur.

D'entre els reptes als quals s'enfronten les pimes, es

va remarcar que l'emprenedoria no està realment

Notícies UE

incorporada als sistemes d'educació nacional dels

Estats membres i no existeixen iniciatives

transfrontereres per assolir aquest objectiu.

A més, les pimes s'enfronten a procediments

administratius complicats i els costos d'enviament

alts són un dels majors problemes per exportar i

importar de les pimes. Diversos estudis mostren una

manca de coneixement sobre el finançament i el

suport disponible per a pimes, ja que les formes de

finançament a les quals opten aquestes són

majoritàriament els préstecs bancaris que no estan

personalitzats per a tots els subgrups específics de

les pimes.

De les recomanacions per a millorar la situació de les

pimes en el futur es remarca la necessitat d'incloure

la diversitat de les pimes europees dins de les

polítiques de la UE: s'haurien d'explorar les

necessitats específiques de cada pime. Les polítiques

de la UE per a pimes haurien de posar més èmfasi i

esforços a informar a les pimes i especialment als

subgrups més vulnerables entre d'elles com les

microempreses, companyies tradicionals sense molt

potencial innovador, o companyies de regions

remotes.

També és necessari revisar la definició de pime des

d'una perspectiva holística, que no tingui només en

compte el nombre de treballadors o el volum dels

negocis. La Comissió europea començarà amb la

revisió de la definició a finals d'aquest any.
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JORNADES INFORMATIVES SOBRE OPORTUNITATS DE
FINANÇAMENTEN L'ÀMBITDE L'ESPORTPERL'ANY
2017

Durant l'any 2017 es destinaran 31 .8 Milions € per al

Programa Erasmus+ Esport amb l'objectiu del

desenvolupar una dimensió europea de l'esport.

La Comissió Europea i l'Agència Executiva per

l'Esport, Audiovisual i Cultura (EACEA) organitzen

unes jornades informatives sobre el Programa

Erasmus+ en l'àmbit de l'esport amb la finalitat

d'informar al públic potencial de presentar projectes

sobre les oportunitats de finançament per l'any

2017. Els ponents han donat suggeriments per a la

preparació i presentació de projectes i

recomanacions en l'aspecte financer d'aquests.

La Comissió Europea va presentar al gener un

Notícies UE

informe sobre la implementació del Programa de

Treball per a l'esport del 2014-2017. Aquest Pla

marca una sèrie d'activitats per 2017 entre les quals

figura el suport a les associacions de col·laboració.

Dins aquesta activitat es marca com a prioritat

(entre altres) la promoció de l'educació en i

mitjançant l'esport, prestant una especial atenció al

desenvolupament de capacitats.

Una altra acció que rebrà suport serà la celebració

d'esdeveniments europeus esportius sense ànim de

lucre. Aquesta acció està dirigida a la promoció del

voluntariat en l'esport, la inclusió social mitjançant

l'esport, la promoció de l'activitat física per a la salut

i la implementació de la setmana europea de

l'esport. Es preveu que aquesta darrera activitat rebi

un 30% del pressupost assignat aproximadament.

Des de l'EACEA es recorda la data límit per a la

presentació de projectes (6 d'abril, podeu consultar

aquí les convocatòries) i esmenten algunes novetats

de finançament sobre les associacions de

col·laboració. Es senyalen activitats que poden

incloure els projectes com la creació de xarxes o

activitats de sensibilització. Es preveu que 78

projectes seran seleccionats per a associacions de

col·laboració, 85 per a associacions de col·laboració

petites i 12 per a esdeveniments europeus esportius

sense ànim de lucre.

Una de les sessions ha estat relacionada amb altres

oportunitats de finançament per a l'esport on es

presenten diferents programes amb uns objectius

que es poden aconseguir mitjançant activitats

relacionades amb l'esport. Per exemple, el Programa

de Joventut d'Erasmus+, el Programa de drets,

igualtat i ciutadania i els Fons Estructurals i

d'Inversió Europeus (FEIA). Respecte a aquests Fons,

es presenta un``Estudi sobre la contribució de

l'esport al desenvolupament regional mitjançant els

Fons Estructurals´´ que identifica distintes accions

esportives i que tenen com a objectiu la consecució

d'alguns objectius socioeconòmics del FEDER, FSE,

etc.

Tots els enregistraments estan disponibles en el

següent link:

http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-

plus/events/sport-infoday-31 -january-2017_en
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Programes Europeus

PROGRAMA ERASMUS+. COOPERACIÓ PERA LA
INNOVACIÓ I INTERCANVI DE BONES
PRÀCTIQUES
EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+, LA COMISSIÓ

EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES EN EL

MARC DE L’ACCIÓ CLAU 2 : COOPERACIÓ PER A LA INNOVACIÓ I

INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES.
L’Acció Clau 2 persegueix els següents objectius específics del programa:

Fomentarmillores de qualitat i d’excel·lència, la innovació i la internacionalització de les institucions d’educació i formació.

Reforçar la dimensió internacional de l’educació i la formació.

Millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, promoure l’àmplia diversitat lingüística i la consciència intercultural.

Promoure la millora en la qualitat del treball en l’àmbit de la joventut,

Complementar reformes de les polítiques en les esferes local, regional i nacional

La data límit per a la presentació de candidatures és: 29 de març de 2017

Mes informació:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_es.pdf

EUROPA CREATIVA. CONVOCATÒRIA DE SUPORT
A PLATAFORMES EUROPEES
EN EL MARC DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA, LA COMISSIÓ

EUROPEA HA PUBLICAT UNA CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES DE

SUPORT A PLATAFORMES EUROPEES PER A LA PROMOCIÓ

D’ARTISTES I CREADORS EUROPEUS, ESPECIALMENT DE NOUS

TALENTS.
La convocatòria és oberta a totes les plataformes integrades per una entitat coordinadora i un mínim de deu organitzacions de deu països

elegibles, amb entitat legal i trajectòria mínima de dos anys en el sector.

La subvenció màxima és de 500.000€ l’any i el percentatge de cofinançament del 80% de les despeses elegibles per a un número limitat de

plataformes d’alta qualitat.

La data límit per a la presentació de candidatures és el 6 d’abril de 2017

Mes informació:

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/european-platforms-062017_en
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PROGRAMA ERASMUS+. SERVEI VOLUNTARI
EUROPEU.
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 2017 DEL PROGRAMA

ERASMUS+, ES PODEN SOL·LICITAR SUBVENCIONS PER OFERIR A

JOVES D’ENTRE 17 I 30 ANYS L’OPORTUNITAT DE FER UN

VOLUNTARIAT A L’ESTRANGER I DE CONTRIBUIR A LA

REALITZACIÓ D’ACTIVITATS EN EL MARC D' UN ESDEVENIMENT

DE VOLUNTARIAT EUROPEU/INTERNACIONAL.
La convocatòria, dotada amb un pressupost de 200.000€, està oberta a la participació d’entitats públiques o privades que treballin en

l’organització d’esdeveniments europeus/internacionals en els àmbits de la joventut, la cultura o l’esport.

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 5 d’abril de 2017

Mes informació:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/learning-mobility-individual-large-scale-european-voluntary-service-events-2017_en

Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA PROPOSTES DEL PROGRAMA
ACTIVE AND ASSISTED LIVING (AAL).
EN EL MARC DEL PROGRAMA ACTIVE AND ASSISTED LIVING
(AAL), LA COMISSIÓ EUROPEA PUBLICA UNA CONVOCATÒRIA

DE PROJECTES DE COL·LABORACIÓ INNOVADORS,
TRANSNACIONALS I MULTIDISCIPLINARIS QUE APORTIN

SOLUCIONS TIC PER A DONAR SUPORT A LA VIDA ACTIVA,
SALUDABLE I INDEPENDENT DE LA GENT GRAN.
La convocatòria, dotada amb un pressupost de 26.300.000 €, està oberta a consorcis integrats per almenys tres organitzacions legals

independents d’un mínim de tres Estats diferents que participen en el programa. El consorci haurà d’incloure també almenys un soci

procedent del sector empresarial, una PIME i una organització d’usuaris finals.

A més, cal que les propostes estiguin orientades almercat i tinguin valor afegit europeu

La data límit per a la presentació de candidatures es el 24 de maig de 2017.

Mès informació:

http://www.aal-europe.eu/get-involvedcall-challenge-

2017/?utm_content=buffer7a4e8&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

CONVOCATÒRIA PROGRAMACOSME: PROJECTES
PILOTPERFOMENTAR I FACILITARLA
PARTICIPACIÓ DE DONES EMPRENEDORES A
L’INSTRUMENTPERA PIMES D’HORIZON 2020
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES PROMOURE LA

PARTICIPACIÓ DE DONES EMPRENEDORES QUE LIDERIN

ENTITATS INNOVADORES PER TAL D’INCREMENTAR-NE LES
POSSIBILITATS DE PARTICIPAR EN L’INSTRUMENT PER A PIMES

D’HORIZON 2020.
Els ajuts finançaran les activitats següents:

Identificar dones emprenedores amb potencial interès en la iniciativa;

Conscienciar les dones emprenedores de les oportunitats de finançament i de cerca de socis/sòcies existents;

Oferir formació, assessorament i tutoratge a les dones emprenedores;

Compartir bones pràctiques i coneixements adquirits durant aquest procés.

La data límit per presentar propostes es el 6 d’abril de 2017.

Mès informació:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9042

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA PERACTIVITATS DE DIVULGACIÓ
I COMUNICACIÓ SOBRE LA UNIÓ EUROPEA
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA DE LA SECRETARIA D’ESTAT
PER A LA UNIÓ EUROPEA ES FINANÇAR LA CELEBRACIÓ

D' ACTIVITATS DIVULGATIVES I ACCIONS DE COMUNICACIÓ

SOBRE LA UNIÓ EUROPEA DURANT EL ANY 2017 I QUE POSIN

ÈMFASI EN L’ESTRATÈGIA "CAP A UNA EUROPA MILLOR: MÉS

INTEGRACIÓ, CREIXEMENT, OCUPACIÓ I SEGURETAT”
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC) totes les persones físiques o jurídiques, que no

pertanyin al sector públic, legalment constituïdes i sense ànim de lucre.

La data límit per a la presentació és de 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al BOE (27de febrer de 2017)

Mès información

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-12586

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA INTERREG
EUROPE
EL PROGRAMA INTERREG EUROPE PROMOU L' INTERCANVI
D' EXPERIÈNCIES ENTRE SOCS DE LA UE I LA IDENTIFICACIÓ I

DIFUSIÓ DE BONES PRÀCTIQUES AMB VISTA A LA SEVA

TRANSFERÈNCIA, PRINCIPALMENT A PROGRAMES OPERATIUS

SOTA L'OBJECTIU D' INVERSIÓ PER AL CREIXEMENT I

L'OCUPACIÓ PERÒ TAMBÉ, QUAN ESCAIGUI, ALS PROGRAMES

DE L'OBJECTIU COOPERACIÓ TERRITORIAL EUROPEA. PER A

AIXÒ ES FACILITARÀ I RECOLZARÀ L' APRENENTATGE DE
POLÍTIQUES, L' INTERCANVI DE CONEIXEMENT I LA

TRANSFERÈNCIA DE BONES PRÀCTIQUES ENTRE AUTORITATS

LOCALS I REGIONALS I ALTRES ACTORS REGIONALS DE

RELLEVÀNCIA.
Les prioritats del programa són les següents:

-Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació

-Competitivitat de Petites i Mitges Empreses

-Economia Baixa en Carboni

-Medi ambient i eficiència energètica

Hi poden participar

-Institucions d'autoritats públiques nacionals i regionals

-Institucions sotmeses a règims públics(p. ex. agències de desenvolupament regional, organitzacions de suport empresarial, universitats)

-Organitzacions sense ànim de lucre.

La data límit per presentar propostes es el 30 de juny de 2017.

Mès informació:

http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/

Convocatories de Programes Europeus
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Convocatories de Programes Europeus

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMADE
GARANTIA JUVENIL: INTEGRACIÓ
SOSTENIBLE DE JOVES ALMERCATDE
TREBALL
LA INICIATIVA D'OCUPACIÓ JUVENIL O GARANTIA

JUVENIL ÉS UN DELS MECANISMES DE LA UE PER A

LLUITAR CONTRA L' ATUR JUVENIL.   EN CONCRET, PRETÉN
LA INTEGRACIÓ SOSTENIBLE EN EL MERCAT DE TREBALL

DELS JOVES, EN PARTICULAR D' AQUELLS QUE NO TENEN

FEINA I QUE NO ESTAN INTEGRATS ALS SISTEMES

D' EDUCACIÓ O FORMACIÓ, AIXÍ COM ELS JOVES QUE

CORREN RISC DE PATIR EXCLUSIÓ SOCIAL I ELS

PROCEDENTS DE COMUNITATS MARGINADES.
L’objectiu de la convocatòria es cofinançar activitats de formació i ocupació dirigides a persones d’entre 16 i 30 anys, incloses

les persones amb discapacitat, les desocupades i les no integrades en els sistemes d’educació o formació, independentment

del seu nivell formatiu i que estiguin registrades en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia

Se poden presentar:

Els ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants;

Els ajuntaments de capital de província amb una població igual o inferior als 50.000 habitants;

Les diputacions;

Els organismes autònoms dependents de les entitats assenyalades anteriorment.

La data límit per a la presentació és de 40 dies a partir del dia següent de la publicació de l’anunci al BOE (11 de febrer de 2017)

Mes informació:

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2017-8528
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CONVOCATORIA DE PROPOSTES DE PREVENCIÓ I
PREPARACIÓ DE PROJECTES EN EL CAMPDE LA
PROTECCIÓ CIVIL I DE LA POL·LUCIÓ MARINA
EN EL MARC DE LA PRESENT CONVOCATÒRIA DE PROPOSTES EL

FINANÇAMENT VA ADREÇAT A LA PREVENCIÓ I PREPARACIÓ,
CADA UN D’ELLS AMB ELS SEUS OBJECTIUS ESPECÍFICS,
PRIORITATS I PRESSUPOST DISPONIBLE.

Objectius específics per a la prevenció (UCPM-2017-PP-PREV-AG):

Donar suport als esforços dels Estats membres en el camp de la prevenció de desastres,

Donar suport als beneficiaris de l’Instrument d’ajuda de preadhesió II i als països de la Política Europea de Veïnatge el camp de la prevenció

de desastres i la millora de la seva cooperació

Objectius específics per a la preparació (UCPM-2017-PP-PREP-AG):

Millorar la preparació delmecanisme de protecció civil de la Unió Europea per a donar resposta als riscs dels diastres;

Desenvolupar la cooperació en tots els països on els reptes en el camp de la protecció i/o pol·lució marina i millorar la sensibilització dels

professionals i voluntaris;

Complementar els marcs/instruments de cooperació existents

Donar suport al partenariat entre el mecanisme de protecció civil de la Unió Europea i els països de veïnatge.

La data límit per presentar propostes es el 1 1 de maig de 2017.

Mès informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/ucpm/calls/ucpm-2017-pp-

ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-PP-AG/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-gro

Convocatories de Programes Europeus
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CONVOCATORIA DE PROPOSTES PERDURA
TERME ACCIONS D' INFORMACIO I PROMOCIO
DE PRODUCTES AGRICOLES
ELS OBJECTIUS ESPECÍFICS DE LES ACCIONS QUE ES PODEN
SUBVENCIONAR EN MATÈRIA D' INFORMACIÓ I DE PROMOCIÓ

SÓN:
- Augmentar el nivell de coneixement sobre les bondats dels productes agrícoles de la Unió i els elevats estàndards que compleixen

els mètodes de producció de la Unió.

- Augmentar la competitivitat i el consum dels productes agrícoles i millorar la seva visibilitat tant dins com fora de la Unió

- Incrementar el coneixement i el reconeixement dels règims de qualitat de la Unió.

- Augmentar la quota de mercat dels productes agrícoles i de determinats productes alimentosos de la Unió,

- Restablir les condicions normals de mercat en cas de pertorbacions greus del mercat, pèrdua de confiança del consumidor o altres

problemes específics.

Hi poden participar entitats legalment constituïdes i localitzades en alguna de les zones d'actuació.

La data límit per a la presentació és el 20 d’abril de 2017

Mes informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/calls/agri-simple-

2017.html#c,topics=callIdentifier/t/AGRI-SIMPLE-2017/1/1/1/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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Cerca de Socis

CERCADE SOCIS PERAUN PROJECTE
D’AGERMANAMENTEN EL CAMPDE LARECERCA
EN INTEL·LIGÈNCIA

LA UNIVERSITAT EUROPEA DEL SUD-EST DE MACEDÒNIA,
CERCA SOCIS PER A DUR A TERME UN AGERMANAMENT EN EL

MARC DE LA CONVOCATÒRIA D’HORITZÓ 2020-
WIDESPREAD-2016-2017.
L’objectiu d’aquest agermanament és incrementar la capacitat de recerca en intel·ligència empresarial. El repte específic del projecte és

adreçar la recerca i la mancança de xarxes, així com les deficiències, en el camp de la intel·ligència empresarial entre les institucions de

recerca.

Mes informació:

http://www.ideal-ist.eu/ps-mk-104186

Data límit: 15 de noviembre de 2017

CERCADE SOCIS PERPARTICIPAREN UN
PROJECTE PER IMPULSARLA SORTIDA
PROFESSIONALDEL JOVES CAP AL SECTOR
AGRICOLA
EL PROJECTE TITULAT “XARXA DE CONSCIENCIACIÓ AL SECTOR
AGRÍCOLA SOSTENIBLE –KANSAS” TÉ COM A OBJECTIUS

CONTRIBUIR A MILLORAR L’ATRACTIU DEL SECTOR AGRÍCOLA,
AIXÍ COM LA QUALITAT LABORAL PER IMPULSAR-HO COM A

SORTIDA PROFESSIONAL PELS JOVES.
Les principals activitats de la proposta de projecte són:

· Identificar les diferents mancances de coneixement, habilitats i competències, en pagesos joves i formar-los dins del Marc de Qualificació

Europeu.

· Dissenyar i crear contingut educatiu per activitats d'aprenentatge transnacional.

· Valorar els coneixements, habilitats i competències obtinguts pels participants, segons el Certificat Europass Suplement.

· Instal·lar un portal per la transferència de pràctiques d’agricultura sostenible.

Mes informació:

Dimitrios Philippidis. Ceo Kazantzaki 5, Rethymno 74100 Creta. contact@athinaedunet.gr

Data límit: 25 de març de 2017
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Cerca de Socis

CERCADE SOCIS PERPARTICIPAREN UN
PROJECTE PERPROMOURE LA
CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DE LA PEDRA

EL CENTRE TECNOLÒGIC DEL MARBRE DE MÚRCIA

CERCA SOCIS INTERESSATS A PARTICIPAR EN LA

PROPOSTA DEL PROJECTE PETRA+, EN EL MARC DEL

PROGRAMA INTERREG SUDOE: PROJECTE DE
COOPERACIÓ TRANSNACIONAL PER A PROMOURE LA

CONSERVACIÓ I PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL

DEL SECTOR DE LA PEDRA NATURAL EN L' ÀREA SUDOE.
Les activitats a desenvolupar son:

- Establiment d’una metodologia comuna per a la gestió selectiva i sostenible dels recursos de pedra natural;

- Elaboració d'una guia de bones pràctiques per a la gestió de pedreres de pedra ornamental;

- Implementació d'accions de formació en cada regió dirigida a mànagers i propietaris de pedreres; a escoles, Instituts i

Universitats i a professors i promotors relacionats amb l'educació mediambiental;

Mes informació:

Mrs. Elena LópezMartínez. R&DManagement

Centro Tecnológico delMármol, Piedra yMateriales

E-mail: elena.lopez@ctmarmol.es

Data límit: 20 de febrer de 2017
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PRESSUPOSTUE

Legislació UE, 28 febrer 2017
Pressupost general de la Unió Europea per a l' exercici 2017
Adopció definitiva 2017/292 del pressupost general de la Unió Europea per a
l'exercici 2017.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2017:051:TOC

POLÍTICA PESCA

Legislació UE, 09 Febrer 2017 
Registre de la flota pesquera de la Unió Europea
Reglamento d'Execució 2017/218 de 6 de febrer de 2017, relatiu al registre de la
flota pesquera de la Unió Europea.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0218&from=ES

ETIQUETA ECOLÒGICA UE

Legislació UE, 02 Febrer 2017 
Criteris etiqueta ecològica de la UE dels revestiments per a sòls.  
Decisió 2017/176 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, per la qual
s'estableixen els criteris per a la concessió de l'etiqueta ecològica de la UE als
revestiments a força de fusta, suro i bambú per a sòls.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0176&from=ES

TURISME

Legislació UE, 02 Febrer 2017 
Criteris de l' etiqueta ecològica de la UE per a l' allotjament turístic.
Decisió 2017/175 de la Comissió, de 25 de gener de 2017, relativa a
l'establiment dels criteris de l'etiqueta ecològica de la UE per a l'allotjament
turístic.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0175&from=ES

Legislació i Documentació
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MEDI AMBIENT

Documents UE, 27 Febrer 2017 
Legislació de la UE en matèria de residus durant el període 2010-2012.
Informe sobre l'aplicació de la legislació de la UE en matèria de residus durant el
període 2010-2012: Aplicació de la Directiva 2008/98/CE, sobre els residus, la
Directiva 86/278/CEE, relativa als llots de depuradora, la Directiva 1999/31/CE,
relativa a l'abocament de residus, la Directiva 94/62/CE, relativa als envasos i
residus d'envasos, la Directiva 2002/96/CE, sobre residus d'aparells elèctrics i
electrònics (RAEE), i la Directiva 2006/66/CE, relativa a les piles i acumuladors.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:88:FIN&rid=3

Documents UE, 3 Febrer 2017 
Revisió de l' aplicació de la normativa mediambiental de la Unió Europea
Revisió de l'aplicació de la normativa mediambiental de la UE: problemes
comuns i com combinar esforços per obtenir millors resultats.
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:602f44b6-ec53-11e6-ad7c-
01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF

Legislació UE, 1 Febrer 2017 
Protecció d' espècies de la fauna i flora silvestres 
Reglament 2017/160 de 20 de gener de 2017, pel qual es modifica el Reglament
338/97 relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el
control del seu comerç.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0160&from=ES

Legislació i Documentació
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