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Europa creativa
«Europa creativa» és el nou programa de la UE dedicat als sectors cultural i
creatiu, i promourà la diversitat lingüística i cultural i enfortirà la competitivitat
dels sectors cultural i creatiu, ja que els permetrà aprofitar les oportunitats de
l'era digital i la globalització. El programa donarà suport a artistes, professionals de
la cultura i organitzacions culturals de les arts escèniques, les belles arts, l’edició, el
cinema, la televisió, la música, el patrimoni i la indústria dels videojocs.
El programa engloba els anteriors programes de Cultura, MEDIA i MEDIA
Mundus. Amb un pressupost proposat d'1,8 bilions d'euros per al període 20142020, el nou programa destinarà més de 900 milions d'euros a donar suport al
cinema i al sector audiovisual (àrea coberta per l'actual Programa MEDIA) i
gairebé 500 milions d'euros per a la cultura (coberta actualment pel Programa
Cultura).
Es crearà un nou instrument gestionat pel Banc Europeu d’Inversions per millorar l’accés
al finançament, un instrument de deute de la UE per a les PIMEs, que els permetrà
disposar de fins a 1.000 milions d’euros en prèstecs bancaris, adreçat a petits operadors.
Més informació al web d’Europa Creativa:
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
Erasmus +
«Erasmus++» és el nou programa per a l’educació, la formació, la joventut i
l’esport que entrarà en vigor a partir de 2014. La iniciativa pretèn millorar la
formació d’alumnes i professors, millorar la qualitat de l’ensenyament a Europa i
facilitar les perspectives de treball dels joves.
Aquest programa va ser aprovat oficialment pel Consell el passat 26 de juny. El
programa inclourà les següents accions generals i 7 subprogrames:
1.
2.
3.
4.

Mobilitat en la formació
Cooperació per a la innovació i les bones pràctiques
Suport a la reforma de les polítiques d'educació
Manteniment dels subprogrames fins ara vigents: Comenius, Erasmus,
Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus Mundus i Joventut en Acció.
5. S’afegeix també una línia d’Esports i un “esquema de crèdits” adreçat a
estudiants de màster que vulguin estudiar en un altre país.

El pressupost és de 19 bilions d’euros per al període 2014-2020.
Més informació al web “Erasmus 2014-2020”
http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/
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Europa amb els ciutadans
El programa “Europa amb els ciutadans” proposat per la Comissió Europea
donarà suport a activitats de sensibilització de la ciutadania mitjançant activitats
relacionades amb la història i els valors de la UE. Al mateix temps, el programa
facilitarà la participació ciutadana en activitats cíviques i democràtiques que
proporcionin debats sobre temes europeus, i incorporarà també, per primer cop, un
programa que finançarà projectes en l’àmbit de l’esport. És la continuació de
l’actual programa “Europa amb els ciutadans.
El programa tindrà tres línies d’acció principals:
1. Memòria històrica i ciutadania europea
2. Compromís democràtic i participació ciudadana
3. Valoració dels resultats dels projectes.
Es buscaran sinèrgies amb altres programes europeus relatius als àmbits de
l’ocupació, afers socials, educació, investigació i innovació, joventut i cultura,
entre altres.
Per al període 2014-2020, el programa disposarà d'un pressupost de 229 milions
d'euros i podrà finançar reunions i debats de ciutadans i agermanaments de
ciutats, creació de xarxes transnacionals, debats o estudis sobre història, entre
altres.
Més informació:
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/futureprogramme-2014-2020/index_en.htm
Horitzó 2020
«Horitzó 2020» és el nou instrument financer proposat per la Comissió Europea
per donar suport a les activitats de recerca i innovació de la UE, que reunirà per
primer cop en un únic programa tot el finançament de les activitats de recerca,
desenvolupament i innovació de la UE. Agruparà, doncs, les activitats actualment
finançades pel 7è Programa Marc de Recerca, l’Institut Europeu d’Innovació i
Tecnologia i les parts corresponents a la innovació del Programa Marc per a la
Innovació i la Competivitat (CIP) El programa d'«Horitzó 2020» estarà dotat amb
80.000 milions d'euros per al període 2014-2020.
Horitzó 2020 centrarà els seus fons en tres prioritats fonamentals:
1. Excel·lència científica: donar suport a la posició de la UE com a líder mundial
en ciència a través d'un pressupost específic de 24.600 milions d'euros.
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2. Lideratge industrial: contribuir a garantir el lideratge industrial en innovació
gràcies a un pressupost de 17.900 milions d'euros, que inclourà una inversió
important de 13.700 milions d'euros en tecnologies crucials, així com un accés
millor al capital i suport a les PIME.
3. Reptes socials: destinar 31.700 milions d'euros a abordar les principals
preocupacions dels europeus en sis temes: salut, canvis demogràfics i benestar;
seguretat alimentària, agricultura sostenible, recerca marina i marítima, i
bioeconomia; energia segura, neta i eficient; transport intel·ligent, ecològic i integrat;
acció per al clima, eficiència en l'ús dels recursos i matèries primeres, i societats
integrades, innovadores i segures.
Una altra de les principals novetats d’“Horitzó 2020” serà el seu accés simplificat al
finançament, ja que el programa tindrà una estructura més senzilla, una sèrie
única de normes i menys burocràcia.
Més informació al web d’Horitzó 2020:
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

COSME: Programa per a la competitivitat de les empreses i les PIME
És el nou programa per a la competitivitat de les empreses i per a les PIME
(COSME), amb una assignació total de 2.500 milions d'euros per al període 20142020. El seu objectiu és promoure l’accés al finançament i el foment de la cultura
empresarial, incloent la creació de noves empreses. Serà complementari i estarà
coordinat amb Horizon 2020.
El programa es divideix en cinc accions principals:
1.
2.
3.
4.

Accés a finançament per a les PIME, amb instruments financers
Enterprise Europe Network (xarxa de centres de serveis per a negocis)
Foment de l’esperit empresarial
Millora de les condicions marc per a la competitivitat de les empreses i
desenvolupament de polítiques
5. Foment de la internacionalització de les pimes.

Més informació al web de COSME:
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
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Programa de Consumidors 2014-2020
L'objectiu del Programa de Consumidors és ajudar a l'objectiu polític que el
mercat interior estigui centrat en un consumidor «informat». El Programa
contribuirà a aquesta fita mitjançant la protecció de la salut, la seguretat i els
interessos econòmics dels consumidors, així com la promoció del seu dret a la
informació, a l'educació i a organitzar-se per salvaguardar els seus interessos.
El Programa complementarà, donarà suport i farà un seguiment de les polítiques
dels Estats membres.
Els objectius específics del programa són:
a) Seguretat: consolidar i millorar la seguretat dels productes a través d'una
vigilància efectiva del mercat de tota la Unió.
b) Informació i educació: millorar la formació dels consumidors , de manera que
estiguin més ben informats i siguin més conscients dels seus drets, desenvolupar
una base documental per a la política de consumidors i donar suport a les
associacions de consumidors.
c) Drets i vies de reclamació: consolidar els drets dels consumidors,
especialment a través de la intervenció legislativa, i millorar les possibilitats de
presentar reclamacions.
d) Observança: donar suport al respecte dels drets dels consumidors potenciant
la cooperació entre els organismes executius nacionals i oferint assessorament
als consumidors.
La dotació financera del Programa serà de 197 milions d’euros.
Més informació al web de Salut i Consumidors:
http://ec.europa.eu/consumers/strategy/programmes_en.htm
LIFE. Programa de Medi Ambient i Acció per al Clima (2014-2020)
La Comissió Europea ha presentat una proposta de reglament per a
l'establiment d'un programa de medi ambient i acció per al clima (LIFE) per al
proper període de programació 2014-2020. Substitueix l’actual programa LIFE+
en els seus tres capítols: política i governança ambiental, natura i biodiversitat i
información i comunicació. La proposta consta de dos subprogrames:
a) El subprograma de Medi Ambient amb tres àrees prioritàries:
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- Medi ambient i eficiència en l'ús dels recursos
- Biodiversitat
- Governança i informació mediambientals
b) El subprograma d'Acció per al Clima amb unes altres tres àrees prioritàries:
- Mitigació del canvi climàtic
- Adaptació al canvi climàtic
- Governança i informació climàtiques
La tipologia dels projectes serà la següent:
a) Projectes pilot: Els projectes que apliquen una tècnica o un mètode que no
s'ha aplicat o provat abans, ni enlloc, i que ofereix possibles avantatges
mediambientals o climàtics en comparació amb les millors pràctiques actuals.
b) Projectes de demostració: Els projectes que posen en pràctica, proven,
avaluen i difonen accions, metodologies o enfocaments que són nous o
desconeguts en el context específic del projecte, com ara el geogràfic,
l'ecològic, o el socioeconòmic, i que es podrien aplicar en un altre lloc en
circumstàncies similars.
c) Projectes de millors pràctiques: Els projectes que apliquen tècniques,
mètodes i enfocaments d'avantguarda, rendibles i adequats, tenint en compte el
context específic del projecte.
d) Projectes integrats: Els projectes que implementen de forma sostenible, a gran
escala territorial i a nivell regional, multiregional o nacional en particular, els
plans o estratègies mediambientals i d'acció per al clima que exigeixen les
normatives mediambientals o climàtiques concretes de la Unió, de conformitat
amb altres actes de la Unió, o elaborats per les autoritats dels estats membres.
e) Projectes d'assistència tècnica (projectes dirigits a donar suport a la
preparació dels projectes integrats)
f) Projectes preparatoris: Els projectes de suport a necessitats específiques de la
implementació i el desenvolupament de la política i la legislació mediambientals
i climàtiques de la Unió.
La Comissió proposa una dotació pressupostària de 3.618.000 d'euros repartits
de la manera següent:
a) 2.713.500.000 euros per al subprograma de Medi Ambient;
b) 904.500.000 euros per al subprograma d'Acció per al Clima.
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Més informació al web
del Programa LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyo
nd2013.htm

Programa per al Canvi Social i la Innovació
És un programa en suport de les polítiques socials i d'ocupació a tota la UE.
Juntament amb el Fons Social Europeu (FSE) i el Fondo Europeu d'Adaptació a
la Globalització (FEAG), constitueix el tercer pilar de la iniciativa de la UE per a
l'ocupació i la inclusió social 2014-2020. Aquest nou programa integrarà tres
programes existents i n'ampliarà la seva cobertura: PROGRESS (Programa per a
l'Ocupació i la Solidaritat Social), EURES (Serveis d'Ocupació Europeus) i l’Instrument
Europeu de microfinançament PROGRESS.
Els objectius específics del programa són, entre altres, donar suport al
desenvolupament de sistemes de protecció social i mercats de treball adequats,
accessibles i eficients; promoure la mobilitat geogràfica dels treballadors i potenciar
les oportunitats d’ocupació; promoure l’ocupació i la inclusió social, a través de
l’augment de la disponibilitat i l’accessibilitat al microfinançament per als grups
vulnerables i les microempreses; promoure la igualtat entre homes i dones, i lluitar
contra les discriminacions per motius de sexe, origen racial o ètnic, religiós o de
creences, discapacitat, edat o orientació sexual.
El pressupost per aquest programa serà de 815 milions d’euros, que es distribuiran
de la següent manera: 61% a l’eix PROGRESS, un 18% a l’eix EURES i un 21% a
l’eix Microfinançament i emprenedoria social.

Més informació al Web d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=en&catId=89&newsId=1093&furtherNews=yes
Programa Salut per al Creixement
Els objectius generals del Programa Salut per al Creixement (Health for Growth
Programme) seran treballar amb els estats membres per fomentar la innovació en
l'assistència sanitària i augmentar la sostenibilitat dels sistemes de salut, per tal de
millorar la salut dels ciutadans de la UE i protegir-los de les amenaces
transfrontereres per a la salut.
Se centra en quatre objectius específics amb un fort potencial de creixement
econòmic a través de millorar la salut:
1) Desenvolupar eines i mecanismes comuns a escala de la UE per fer front a
l'escassetat de recursos, tant humans com financers i facilitar l'aplicació de la
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innovació en salut amb la finalitat de contribuir als
sistemes de salut innovadors i sostenibles.

2) Augmentar l'accés a l'experiència mèdica i a la informació en condicions
específiques, més enllà, també, de les fronteres nacionals i desenvolupar
solucions compartides i directrius per millorar la qualitat mèdica i la seguretat del
pacient.
3) Identificar, difondre i promoure l'assimilació de les millors pràctiques
validades de prevenció en relació amb el cost efectivitat, abordant els principals
factors de risc, és a dir, fumar, abús d'alcohol i l'obesitat, així com el VIH/SIDA, amb
un enfocament vers la dimensió transfronterera.
4) Desenvolupar plantejaments comuns i demostrar-ne el valor per a una millor
preparació i coordinació en les emergències de salut amb la finalitat de protegir
els ciutadans de les amenaces transfrontereres per a la salut .
La dotació financera del programa durant el període 2014-2020 serà de 444
milions d’euros.
Més informació al programa de Salut:
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/proposal2014_en.htm
Fons d'Asil i Migració i de Seguretat Interior
La Comissió Europea proposa la reducció dels 6 fons actuals per a assumptes
d’interior a dos fons: el Fons d'Asil i Migració i el Fons de Seguretat Interior.
El primer se centrarà en els fluxos de persones i la gestió integrada de la
migració i donarà suport a les accions que abordin tots els aspectes de la
migració com ara l'asil, la immigració legal, la integració i el retorn dels ciutadans
extracomunitaris amb estada irregular. El segon donarà suport a la implementació
de l'Estratègia de Seguretat Interior i a l'enfocament de la UE cap a la cooperació
policial, inclosa la gestió de les fronteres exteriors de la Unió, i també cobrirà
el desenvolupament de nous sistemes tecnològics, com ara el sistema d'entrada/
sortida i el futur programa de registre de viatgers.
El programa es subdividirà en tres accions clau:
1. Sistema europeu comú d’asil
2. Retorn
3. Integració de nacionals de tercers països i migració legal. En aquest capítol
s’inclouen mesures d’integració en l’àmbit local i regional.
La proposta de pressupost del Fons d’Asil i Migració és de 3.869 milions d’euros, i
es concentrarà en els fluxos de persones i la gestió integrada de la migració. El
Fons de Seguretat Interior tindrà un pressupost de 4.648 milions EUR, en suport
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a l’execució de l’estratègia de seguretat interior i d’un
plantejament coherent i global de la cooperació dels
serveis amb funcions coercitives, inclosa la gestió de
les fronteres exteriors de la UE.

Més informació al web d’Afers Interiors:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairsbeyond-2013/index_en.htm

Programa Drets i Ciutadania
Programa de Drets i Ciutadania és el successor de tres programes actuals:
- Drets fonamentals i ciutadania
- Daphne III
- Les seccions "Antidiscriminació i Diversitat" i "Equitat de Gènere" del
Programa per a l'Ocupació i la Solidaritat Social (PROGRESS).
L'objectiu general del Programa és contribuir a la creació d'un espai, on els drets
de les persones, consagrats en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea i
en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, es promoguin i
protegeixin. En particular, aquest programa ha de promoure els drets derivats de
la ciutadania europea, els principis de no discriminació i igualtat entre dones i
homes, el dret a la protecció de les dades personals, els drets de l'infant, els drets
derivats de la legislació de consumidors a la Unió i de la llibertat per dur a terme
un negoci en el mercat interior.
La dotació financera serà de 439 milions d’euros.
Més informació a la proposta de Reglament del programa:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/files/1_en_act_part1_v5_frc_en.pdf

Fons Europeu d’Emprenedoria Social
L'objectiu principal d'aquesta proposta de fons és proporcionar suport al mercat
de les empreses socials millorant l'efectivitat de la captació de capital per part dels
fons d'inversió que inverteixen en aquestes empreses.
El Reglament que estableix el Fons estableix un conjunt de requisits i condicions
uniformes aplicables als gestors d'organismes d'inversió col·lectiva que vulguin
utilitzar la designació "FESE" (Fons Europeu d’Emprenedoria Social) en relació
amb la comercialització de fons d'emprenedoria social europeus admissibles a la
UE, contribuint així al bon funcionament del mercat interior.
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Així mateix, també s’estableixen un conjunt de normes uniformes sobre la
comercialització de fons d'emprenedoria social europeus entre inversors
admissibles en tota la UE, la composició de la cartera dels fons d'emprenedoria
social europeus, els instruments i tècniques d'inversió admissibles i la
organització, comportament i transparència dels gestors que comercialitzin fons
d'emprenedoria social europeus admissibles en tota la Unió.
Més informació al web del Mercat Únic Europeu:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds/index_en.
htm
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