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Notícies UE

LES ILLES BALEARS COMMEMOREN EL DIA D'EUROPA – 9
DE MAIG
El Centre Balears Europa (CBE) ha organitzat, un any més, el
Concert del Dia d’Europa per commemorar el 9 de maig a les
Illes Balears. En aquesta ocasió, l’alumnat del Conservatori
Professional de Música i Dansa de Mallorca ha ofert un
espectacle de dansa i música a la sala Aljub d’Es Baluard
davant un centenar de persones.
Per a l’acte institucional, alumnes de dansa clàssica han
representat el Vals de les hores, mentre que el Quartet de
saxofons del Conservatori ha interpretat Carmen, de G. Bizet;
Andante et scherzo d’E. Bozza i Premier Quatuor, de J.B.
Singelée; i el Quintet de metalls ha interpretat West Side Story,
de L. Bernstein.
L’acte finalitzà amb la interpretació de l’Himne d’Europa.
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Notícies UE

EL 28 DE MAIG ENTRAREN EN CIRCULACIÓ ELS NOUS
BITLLETS DE 1 00 I 200 EUROS
Aquestes noves sèries de bitllets s’han introduït gradualment dins la zona
euro durant els darrers anys per ordre ascendent.
La presentació dels nous models de bitllets de 1 00 i 200 euros va ser el 1 7
de setembre de 201 8 pel Banc Central Europeu.

MÉS INFORMACIÓ:

font: European Commission Audiovisual Services

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/201 8/html/ecb.pr1 8091 7/Fact
_Sheet_RZ_WEB.en.pdf?fbclid=IwAR2a50_ue6fnAtPTHMNLaTwqlqgWytBM_3PGbI2ErAW7xF6DvNyRo-IRzg

Europe direct // E-NEWS 3-201 9

Notícies UE

YOUTH4REGIONS PROGRAMA DE LA COMISSIÓ
EUROPEA DE RECOLZAMENT A ESTUDIANTS DE
PERIODISME I JOVES PERIODISTES .
Què fa la Unió Europea a la teva regió?
La Comissió Europea, anima als estudiants de
periodisme a aprendre sobre la política regional de la
UE amb una experiència laboral pràctica participant al
programa Youth4Regions.
Edat: entre 1 8 y 30 anys.
Termini: 1 5 de Juliol.

MÉS INFOMACIÓ:

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/commu
nication/youth4regions?fbclid=IwAR0sLJDhsnHHsEte2
hSBmnDUR6-R5_3RcQ-OydGIGwGQD2i2a3XmYsYEeEk
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Notícies UE

RESULTATS DE LES ELECCIONS AL PARLAMENT
EUROPEU 2019
Consulta aquíels resultats:
https://resultados-elecciones.eu/

font: European Commission - Audiovisual Services
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Notícies UE

FESTIVAL DE CANNES 2019: PALMARÈS PRESTIGIÓS
PER LES PEL·LÍCULES AMB FINANÇAMENT DE LA
UNIÓ EUROPEA .

Tres films finançats pel programa europeu Europa Creativa-Media
han estat premiats a aquesta edició del Festival que va concloure
el passat dissabte 25 de maig.
Le jeune Ahmed (Bèlgica i França)
Little Joe (Àustria, Regne Unit i Alemanya)
Dolor y Gloria (Espanya)

MÉS INFORMACIÓ:

https://www.oficinamediaespana.eu/noticias/item/1 650-festivalde-cannes-peliculas-apoyadas-por-media-entre-las-ganadorasde-su-72edicion?fbclid=IwAR1 vsM0qZfpSDI6Gi8nrMjFFQapCYZSfQdSUT_sY4J5p_gAzF5wlLNcPRs
font: European Commission - Audiovisual Services
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA PER DUR A TERME ACTUACIONS DE PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A INFANTS, JOVES I DONES.

O
BJECTIUS
Els objectius de la convocatòria

MÈS INFORMACIÓ:

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/recrdap-gbv-ag201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=31 094501 ,3
1 094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaC
ode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery
=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSear
chTablePageState

són prevenir i lluitar contra la
violència de gènere i la prevenció i
lluita contra la violència cap als
infants.
Les activitats finançables són:
• Activitats de conscienciació i
apoderament.
• Capacitació i formació per a
La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 3 de juny de 201 9
professionals.
• Disseny i implementació de
protocols, desenvolupament de
metodologies i eines de treball.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATORIA PER A PROJECTES ESTRATÈGICS DEL PROGRAMA DE
COOPERACIÓ ENI CBC MED
garantir una cerca més profunda sobre les necessitats emergents de l’àrea d’actuació
i cerca donar suport a un impacte més extens en les prioritats seleccionades, així com
L’ENI CBC Med és el programa de contribuir a les polítiques de la UE i dels Estats a la regió. En definitiva es busca un
cooperació transfronterera a la impacte prolongat en el temps i la sostenibilitat dels resultats generats per la
Mediterrània que es finança en el transferència de bones pràctiques més enllà de període de finançament.
marc de l’Instrument europeu de
veïnatge (ENI). La seva finalitat és
establir llaços de bon veïnatge
amb els països veïns de la Unió al http://www.enicbcmed.eu/
Mediterrani, sota els valors de la
democràcia, l’estat de dret i el La data límit per a la presentació de propostes es el: 3 de juliol de 201 9
respecte dels drets humans .
A diferència dels projectes
estàndard, la convocatòria de
projectes
estratègics
busca

OBJECTIUS

M ÉS INFORMACIÓ:
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA H2020: FACTORS HUMANS, SOCIALS I ASPECTES
ORGANITZATIUS PER A SOCIETATS RESILIENTS ALS DESASTRES

O
BJECTIUS
Aquesta convocatòria

MÈS INFORMACIÓ:

Horizon https://ec.europa.eu/info/funding2020 pretén afavorir la recerca i tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/suinnovació en la resposta a infra02-201 9;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1 ;statusCodes=escenaris de desastres provocats ,31 094501 ;programCode=H2020;programDivisionCode=31 04801 0;fo
per causes naturals o atacs cusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;s
terroristes, per tal de construir ortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=
una societat preparada i resilient topicSearchTablePageState
als riscos. Aquesta acció busca
com a resultat que els Estats La data límit per a la presentació de propostes es el: 22 d’agost de 201 9
membres i les autoritats
regionals, així com les autoritats
municipals i metropolitans es
beneficien de recomanacions i
eines per millorar l’adaptabilitat i
la preparació de les societats a
diferents riscos de desastres.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA LIFE DE MEDI AMBIENT

OBJECTIUS

M ÉS INFORMACIÓ:

El passat 4 d’abril, la Comissió va https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals#inlinepublicar les convocatòries de nav-0
propostes del programa LIFE
La data límit per a la presentació de propostes es el: 1 2 de juny de 201 9
201 9.
El programa LIFE és l’instrument
de finançament de la Unió
Europea
per
a
projectes
relacionats amb el medi ambient i
l’acció climàtica. Aquest es
divideix en dos subprogrames, un
per al medi ambient i un per
l’Acció Climàtica.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA 2019 D’AJUTS A PROJECTES CULTURALS
EUROREGIONALS I EUROPEUS

OBJECTIUS

europeu d’entre 28.000 euros i 1 00.000 euros. En ambdós casos el cofinançament
màxim és del 60%.
La durada dels projectes euroregionals és de 1 2 a 24 mesos, i la dels projectes de
La convocatòria es realitza en caràcter europeu és de 1 2 a 48 mesos.
dues fases: la primera consisteix
en la presentació del projecte
amb una descripció general i, en
la
segona,
els
candidats
seleccionats han de presentar-ne http://www.euroregio.eu/ca/convocatoria-201 9-dajuts-projectesels detalls i la documentació culturals-euroregionals-i-europeus
oficial.
La dotació financera total de la La data límit per a la presentació de propostes es el: 27 de maig de 201 9
convocatòria és de 1 40.000 euros,
amb una dotació als projectes
d’abast euroregional d’entre
1 4.000 i 27.999 euros, i amb una
dotació als projectes d’abast

M ÉS INFORMACIÓ:
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Convocatòries de Programes Europeus
AJUTS PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES EN EL MARC DEL
PROGRAMA D'EXTENSIÓ DE LA BANDA AMPLA DE NOVA GENERACIÓ

O
BJECTIUS
L'objectiu que persegueix aquesta

MÉS INFORMACIÓ:

http://www.mincotur.gob.es/portalayudas/banda-

convocatòria és el d'accelerar ancha/Paginas/Index.aspx
l'extensió de la cobertura de les
xarxes
públiques
de La data límit per a la presentació de propostes es el: 20 de maig de 201 9
comunicacions
electròniques
capaces de proporcionar serveis
de banda ampla d'alta velocitat i
de molt alta velocitat a les zones
sense cobertura actual ni prevista
en els pròxims anys, el que
permetrà millorar la funcionalitat
i la qualitat dels serveis digitals i
amb això augmentar el benestar i
la qualitat de vida dels ciutadans,
contribuint a l'èxit d'un model de
creixement sostenible.
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA EUROPA CREATIVA CULTURA DE
SUPORT ALS PROJECTES DE TRADUCCIÓ LITERÀRIA

O
BJECTIUS
Els principals objectius dels ajut

activitats poden esdeveniments incloure especials i activitats de comercialització o
distribució organitzats per promoure les obres de ficció traduïdes dins i fora de la UE.

als projectes de Traducció
Literària són donar suport a la
diversitat cultural i lingüística,
https://www.europacreativamedia.cat/noticies/detpromoure la circulació de les
obres literàries d’elevada qualitat, publicada_la_convocatoria_deuropa_creativa_cultura_de_suport_al
i millorar-ne l’accés per tal s_projectes_de_traduccio_literaria_eacea_07_201 9_i23301 2
d’arribar a nous públics. Així
doncs, la present convocatòria La data límit per a la presentació de propostes es el: 4 de juny de 201 9
d’ajuts va adreçada al suport de
projectes de traducció, edició,
distribució i promoció d'un
paquet d'obres de ficció elegibles
amb un alt valor literari. Les

M ÉS INFORMACIÓ:
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Convocatòries de Programes Europeus
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A PROJECTES ADREÇATS A LA
FORMACIÓ I INSERCIÓ D’ADULTS

O
BJECTIUS
Aquesta convocatòria, llançada M ÉS INFORMACIÓ :
des del Programa Europeu https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=55
d'Ocupació i Innovació Social 1 &furtherCalls=yes
(EaSI), pretén donar suport als
països participants en la La data límit per a la presentació de propostes es el: 8 de juliol de 201 9
implementació d’una oferta
d’aprenentatge a mida, flexible i
de qualitat per a adults amb poca
formació,
tot seguint les
recomanacions del Consell.
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Legislació i Documentació
BÉNS CULTURALS

Reglament 2019/880 de 17 d'abril de 2019, relatiu a la introducció i la importació de
béns cultura.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9R0880&from=EN

CIBERSEGURETAT

Reglament 2019/881 de 17 d'abril de 2019, relatiu a ENISA (Agència de la Unió
Europea per a la Ciberseguretat) i a la certificació de la ciberseguretat de les
tecnologies de la informació i la comunicació i pel qual es deroga el Reglament
526/2013 (Reglament sobre la Ciberseguretat).
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9R0881 &from=EN
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Legislació i Documentació
REQUISITS D'ACCESSIBILITAT DELS PRODUCTES I SERVEIS

Directiva 2019/882 de 17 d'abril de 2019, sobre els requisits d'accessibilitat dels
productes i serveis.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9L0882&from=EN

REGLAMENT DELEGAT FORMAT ELECTRÒNIC DE PRESENTACIÓ
D'INFORMACIÓ

Reglament Delegat 2018/815 de la Comissió, de 17 de desembre de 2018, pel qual es
completa la Directiva 2004/109/CE pel que fa a les normes tècniques de regulació
relatives a l'especificació d'un format electrònic únic de presentació d'informació.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:3201 9R081 5&from=EN
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