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Notícies UE

60 ANYS DEL TRACTATDE ROMA, 60 ANYS DE L’UNIÓ
EUROPEA

Fa 60 anys, a Roma, es van assentar les bases de la nostra Unió. D'aquesta manera es va iniciar el període de pau més llarg de la història d'Europa. Els Tractats

de Roma van establir el mercat comú en el qual les persones, béns, serveis i capitals poguessin circular lliurament; també es van crear les condicions per

garantir la prosperitat i estabilitat dels ciutadans europeus.

Més informació:

https://europa.eu/european-union/eu60_en

font: European Commission - Audiovisual Services
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COMPARTEIX UNA FOTO AMB ELS TEUS
#FRIENDS4EUROPE I GUANYAUN INTERRAIL PERADUES
PERSONES

Fent un viatge, d'Erasmus o al cafè de sota casa teva.

Segur que has tingut ocasió de fer-te amic d'algú

d'un altre país de la #UE. Participa en el nostre

concurs penjant una foto amb els teus

#Friends4Europe a Facebook o Instagram . L'autor de

la millor foto guanyarà un bitllet d'Interrail doble i els

dos finalistes una càmera instantània.

En el marc de la celebració dels 30 anys del

programa Erasmus, la Representació de la Comissió

Europea a Barcelona llança un concurs per a

Facebook i Instagram on demana als usuaris que

comparteixin una fotografia on apareguin amb els

seus amics europeus que hagin fet durant el seu

Erasmus o en qualsevol altra ocasió. La idea és

Notícies UE

mostrar tot allò que ens uneix i que ens converteix en

ciutadans de la UE.

Com participar-hi

S'hi pot participar a través de Facebook penjant la

fotografia en aquest enllaç o d'Instagram

compartint una foto amb l'etiqueta

#Firends4Europe, etiquetant el compte de la

Comissió i seguint-nos! Entre totes les fotografies

que tinguin més de 20 vots a Facebook o més de 20

likes a Instagram, un jurat n'escollirà tres: una de

guanyadora i dues de finalistes.

Premis

L'autor de la fotografia guanyadora s'endurà un

interrail "Global pass" per a dues persones menors de

28 anys que els permetrà viatjar per 30 països

europeus durant deu dies. Els dos finalistes una

càmera instantània Instax.

Una experiència amb Interrail

SI vols saber com és una experiència Interrail pots

seguir a Instagram o Youtube el jove Julen

Hernández. Ell acaba de començar el seu Interrail per

Itàlia i ens anirà explicant les seves aventures a

través de les xarxes socials.

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA REHABILITACIÓ DEL FORTDE CAP ENDERROCATDE
LLUCMAJORGUANYAUN DELS PREMIS DE PATRIMONI
CULTURALDE LA UE

L'obra de rehabilitació del Fort del Cap Enderrocat

de l'arquitecte Antonio Obrador, situat a la costa

mallorquina, ha estat un dels projectes de

conservació guardonat amb el premi Patrimoni

Cultural de la UE Europa Nostra 2017. Es tracta del

premi europeu de més prestigi en l'àmbit del

patrimoni cultural.

La Comissió Europea i l'associació Europa Nostra

han anunciat els guanyadors del Premi de Patrimoni

Cultural de la Unió Europea/Premis Europa Nostra

2017 que reconeixen alguns dels millors projectes

europeus en matèria de conservació del patrimoni

cultural.

El projecte de rehabilitació del Fort del Cap

Enderrocat, obra de l'arquitecte Antonio Obrador, ha

estat un dels guanyadors del premi en la categoria

de conservació. El jurat ha valorat el projecte per 'la

seva originalitat a l'hora de reutilitzar un edifici

militar' i per haver aconseguit revitalitzar un espai

que planejava nombrosos reptes d'una manera

'efectiva i respectuosa amb l'entorn'.

Notícies UE

EL fort de Cap Enderrocat fou construït el 1898 com

a part del sistema defensiu de la ciutat de Palma i és

la fortificació més gran de les Illes. Ocupa un àrea de

30 hectàrees al llarg de 2 km de costa. Després de la

Guerra Civil la fortificació va patir un llarg període de

decadència i a partir dels anys 80 va quedar

pràcticament en desús.

Lliurament dels premis

Tibor Navracsics, comissari Europeu d'Educació,

Cultura, Joventut i Esports; i Placido Domingo,

president d'Europa Nostra lliuraran els premis el

proper 15 de maig a l'església de SantMiquel a Turku

a Finlàndia.

Premi Patrimoni Cultural de la UE dels premis Europa

Nostra

El Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural i els

Premis Europa Nostra reconeixen alguns dels millors

èxits europeus en conservació del patrimoni i

ressalten els esforços de sensibilització davant nostre

patrimoni cultural amb l'objectiu d'incentivar i

recompensar l'esforç i l'altruisme en l'àmbit del

patrimoni cultural.

El premi compta amb dos nivells: un Gran Premi

dotat amb 10.000 euros que pot concedir-se a fins a

set guanyadors, i un premi que es concedeix a fins a

30 guanyadors. També hi ha un Premi del públic que

es decideix mitjançant una enquesta online que

realitza Europa Nostra.

Per a més informació:

Llistat de tots els guanyadors i tota la informació

d’aquesta edició

https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/news/20170405-cultural-heritage-europa-

nostra-awards_es

Premi Patrimoni Cultural de la UE dels premis Europa

Nostra

https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/actions/heritage-prize_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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LLIBRE BLANC SOBRE EL FUTURD'EUROPA: REFLEXIONS
I ESCENARIS PERA L'EUROPADELS VINT-I-SET

El Llibre blanc que va presentar la Comissió Europea

l'1 de març exposa possibles vies per al futur

d'Europa davant del gran nombre de reptes que

afronta, des de la globalització o l'impacte de les

noves tecnologies a la societat i l'ocupació als

problemes de seguretat i l'auge dels populismes. El

Llibre blanc exposa cinc escenaris possibles cap a on

la Unió podria evolucionar.

El Llibre blanc marca l'inici, i no pas el final, d'aquest

debat. El següent pas és la cimera de Roma del 25 de

març on es reuniran els líders de la Unió Europea per

celebrar el 60è aniversari dels Tractats de Roma,

Notícies UE

reflexionar sobre les fites assolides fins ara i debatre

sobre com ha de ser el nostre futur en comú. A partir

d'aleshores seguirem treballant amb l'objectiu de

traçar un pla amb visió de futur i un camí a seguir

que puguem presentar als ciutadans quan se

celebrin les eleccions al Parlament Europeu al juny

de 2019. Tots hauríem d'assumir i interioritzar que el

futur d'Europa està a les nostres mans.

El debat sobre el futur d'Europa ja està en marxa.

Volem conèixer la teva opinió sobre el Llibre Blanc.

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/libro_blanco_sobre_el_futuro_de_euro

pa_es.pdf

Escriu els teus comentaris:

https://ec.europa.eu/commission/give-your-

comments_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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26 JOVES PARTICIPEN AL CONCURS D'ARTICLES SOBRE
LA UE

Aquest dilluns s'ha tancat el període de participació

en la X edició del Concurs d'articles sobre la UE,

enguany dedicat al programa Erasmus. Hi han

participat un total de 26 joves en alguna de les dues

categories proposades –informació i opinió-. Ara el

jurat avaluarà els treballs presentats. Els guanyadors

veuran el seu article publicat i viatjaran com a

periodistes a Brussel·les.

El paper de l'Erasmus en la construcció europea, la

importància d'aquest programa en un moment com

l'actual, relats personals sobre la pròpia experiència,

la història del programa o entrevistes a professionals

de la docència sobre l'impacte de l'Erasmus.

Aquestes són algunes de les temàtiques dels articles

Notícies UE

presentats pels joves en la desena edició del concurs

que organitzen les Institucions europees a

Barcelona.

Aquest any, i coincidint amb el 30è aniversari de

l'Erasmus, els articles havien de tractar d'aquest

cèlebre programa europeu. 26 joves hi han

participat amb un total de 30 articles –cada

participant podia presentar més d'un treball-. Ara el

jurat, format per membres de les institucions

europees a Barcelona i de periodistes independents,

escollirà els articles guanyadors en funció de la seva

qualitat, estil i originalitat.

Els autors dels articles guanyadors participaran en

un viatge de periodistes a Brussel·les on podran

conèixer de primera mà les institucions europees i es

podran reunir amb eurodiputats i funcionaris

europeus. A més a més, El Punt Avui publicarà els

treballs guanyadors.

font: European Commission - Audiovisual Services
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TOTA PUNTPERQUÈ ELS PRIMERS JOVES DEL COS
EUROPEU DE SOLIDARITATCOMENCIN LA SEVA
EXPERIÈNCIA

Tres mesos després que s'hagi posat en marxa el Cos

europeu de solidaritat i que els joves europeus

interessats hagin pogut començar a inscriure-s'hi, les

organitzacions acreditades que ofereixen places de

solidaritat ja poden fer servir la base de dades per

trobar potencials empleats, treballadors en

pràctiques o voluntaris per a les seves activitats. A

partir d'aquesta primavera estaran disponibles

centenars de places a les quals se n'hi afegiran uns

milers més durant els propers mesos.

El mes de desembre la Comissió Europea va llançar

el Cos europeu de solidaritat amb l'objectiu d’oferir

als joves d'entre 18 i 30 anys noves oportunitats per

participar en activitats solidàries i ajudar en diverses

situacions de crisi a Europa. D'aquesta manera, els

joves que hi participin podran adquirir una molt

bona experiència i unes capacitats importants al

principi de les seves carreres professionals. Alhora,

Notícies UE

disposaran d'una valuosa eina per promoure i

reforçar la solidaritat, un dels valors essencials de la

Unió Europea. Des que es va posar en marxa,

gairebé 24.000 joves s'han inscrit en el Cos Europeu

de Solidaritat; l'objectiu és que a finals de 2020

s'arribi a la xifra de 100.000 joves.

Tibor Navracsics, comissari d'Educació, Cultura,

Joventut i Esport, ha declarat: ‘estic orgullós de

comprovar que molts joves ja s'han adherit al cos i

estan disposats a fer canviar les coses. Ara animo les

organitzacions a seguir el seu exemple i oferir tantes

places com sigui possible’.

Ara les organitzacions, ja siguin ONG's, de la societat

civil, autoritats públiques o empreses socials, ja

poden oferir places del Cos europeu de solidaritat. En

aquesta primera fase, les organitzacions

interessades a participar-hi, poden sol·licitar

finançament mitjançant un dels vuit programes de

la UE que donen suport al Cos Europeu de

Solidaritat. Podeu obtenir més informació en

aquesta fitxa informativa.

Per participar-hi, cada organització haurà de

subscriure el mandat i els principis del Cos europeu

de solidaritat i adherir-se a la Carta del Cos, que

defineix els drets i responsabilitats durant totes les

etapes de l'activitat solidària. A més, el sistema en

línia del Cos permet posar en contacte directament

les organitzacions i els joves interessats en una plaça

de solidaritat. En registrar-se, els joves poden indicar

les seves capacitats, experiències, disponibilitat,

preferències i motivació, a més de les seves dades

personals, i també poden pujar els seus currículums.

Pàgina per a inscriure’s al Cos Europeu de Solidaritat:

https://europa.eu/youth/solidarity_es

font: European Commission - Audiovisual Services
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SETMANADIAD'EUROPA
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Programes Europeus

MESURES D' INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER
ORGANITZACIONS DE TREBALLADORS,
AQUEST PROGRAMA TÉ PER OBJECTIU REFORÇAR LES
ORGANITZACIONS DE TREBALLADORS PER FER FRONT, EN
L' ÀMBIT EUROPEU I TRANSNACIONAL, ALS REPTES RELACIONATS
AMB EL TREBALL I EL DIÀLEG SOCIAL COM PER EXEMPLE: LA
MODERNITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL, CREACIÓ
D'OCUPACIÓ, ADEQUACIÓ DE L'OFERTA, QUALITAT DEL
TREBALL, DIGITALITZACIÓ DE L' ECONOMIA I LA SOCIETAT,
ECONOMIA ECOLÒGICA, ENVELLIMENT ACTIU, INCLUSIÓ ACTIVA

I TREBALL DIGNE.   .
Les activitats que rebran cofinançament son: conferències, seminaris, taules redones, estudis, investigacions, publicacions, cursos de

formació, creació i establiment de xarxes i intercanvi de bones pràctiques.

La data límit per a la presentació de candidatures és:15 de maig de 2017

Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=506&furtherCalls=yes
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PROGRAMADRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA:
ACORDS D'ASSOCIACIÓ
L'OBJECTIU D' AQUESTA CONVOCATÒRIA ÉS: PROMOURE LA
NO-DISCRIMINACIÓ, LLUITAR CONTRA EL RACISME, XENOFÒBIA,
HOMO FÒBIA I ALTRES FORMES D' INTOLERÀNCIA, PROMOURE
LA IGUALTAT DE GÈNERE I TRANSVERSALITZACIÓ DEL GÈNERE,
PREVENIR LA VIOLÈNCIA CONTRA ELS NINS, JOVES, DONES I
ALTRES GRUPS VULNERABLES, PROMOURE ELS DRETS DELS NINS,
GARANTIR LA PROTECCIÓ DE DADES EN LA UE, PROMOURE ELS
DRETS DELS CIUTADANS EUROPEUS I REFORÇAR ELS DRETS DELS

CONSUMIDORS.  
Es promou la creació de xarxes europees actives amb un acord d’associació d’una duració de 4 anys integrades per entitats sense ànim de

lucre que treballin en aquest camps

La data límit per a la presentació de candidatures és el 16 de maig 2017

Mes informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-netw-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-

NETW-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-group&am

Programes Europeus
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PROGRAMA ERASMUS+. KA3, INCLUSIÓ SOCIAL
MITJANÇANTL'EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA
JOVENTUT,
EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA 2017 DEL PROGRAMA
ERASMUS+, ES PODEN SOL·LICITAR SUBVENCIONS PER DONAR
SUPORT A PROJECTES DE COOPERACIÓ TRANSNACIONAL EN

L' ÀMBIT DE L' EDUCACIÓ, LA FORMACIÓ I LA JOVENTUT.
Aquesta convocatòria té dues seccions: per una banda educació i formació i per altra, joventut.

Els projectes presentats sota aquesta convocatòria hauran de dirigir-se a: difondre o millorar bones pràctiques en l'àmbit de l'aprenentatge

inclusiu iniciades, en particular, en l'àmbit local i a desenvolupar i aplicar pràctiques i mètodes innovadors per promoure l'educació

inclusiva o els entorns juvenils en contextos específics.

La convocatòria, dotada amb un pressupost de 10.000.000€, està oberta a la participació de:

Institucions d'educació i entitats del sector,-

Autoritats públiques nacionals, regionals i locals responsables en l'àmbit de l'educació,la formació i la joventut,

- Organitzacions sense ànim de lucre,
- Institucions d'investigació, Organitzacions de comerç, Centres de reconeixement i d'orientació, Organitzacions internacionals

- Companyies privades

La data límit per a la presentació de candidatures és el proper 22 de maig de 2017

Mes informació:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/social-inclusion-through-education-training-and-youth-eacea-072017_en

IMPLEMENTACIÓ DE L’ENTORN COMÚ
D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN L’ÀMBIT
MARÍTIM
AQUESTA CONVOCATÒRIA TÉ COM A OBJECTIU DONAR SUPORT

A LES AUTORITATS DELS ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ
EUROPEA I DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU EN EL
DESENVOLUPAMENT DELS SERVEIS OPERACIONALS DE L’ENTORN
COMÚ D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ EN L’ÀMBIT MARÍTIM DE

LA UNIÓ EUROPEA, PERMETENT UN INTERCANVI, INTEGRACIÓ I

EXPLOTACIÓ DE LA INFORMACIÓ RELLEVANT PER A DONAR

MILLORS USOS OPERACIONALS.
Les propostes sota aquesta convocatòria han de cobrir almenys una de les següents activitats:

- Desenvolupament dels serveis específics d’informació CISE fent servir les solucions interoperatives CISE (dades CISE i models de servei);

- Desenvolupament de les funcionalitats operatives habilitades pel CISE ,implementades en els sistemes de vigilància marítima de les

autoritats.

La data límit per a la presentació de candidatures es el 15 de juny de 2017.

Mes informació:

https://ec.europa.eu/easme/en/implementation-common-information-sharing-environment-cise-eu-maritime-domain-ensuring

Convocatories de Programes Europeus
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PROGRAMA SALUTPUBLICA: SUPORTPER
INTEGRARLA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA
PREVENCIÓ DE MALALTIES EN ELS ÀMBITS DE LA
SALUT I L’EDUCACIÓ
AQUESTA CONVOCATÒRIA TÉ COM A OBJECTIU COMUNICAR EL

POTENCIAL DE LA PROMOCIÓ DE LA SALUT I LA PREVENCIÓ DE

MALALTIES I DETERMINANTS DE LA SALUT EN ELS ESTATS
MEMBRES I AUGMENTAR EL COMPROMÍS DE LES AUTORITATS

PÚBLIQUES EN AQUEST TEMA.
S’organitzarà un taller (i una conferència) per actualitzar els coneixements i les bones pràctiques, amb la participació de les principals

facultats de medicina i membres destacats de tots els Estats membres. El taller estarà precedit per la preparació d’un informe que ofereixi

una visió general de la situació actual en la UE (aquest document s’actualitzarà després del taller) i serà seguit per una conferència.

La data límit per presentar propostes es el 15 de juny de 2017.

Mès informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/topics/pj-01 -2017.html

COSME 2017. D’INTERNACIONALITZACIÓ DE
CLUSTERS
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES INTENSIFICAR LES XARXES
DE COL·LABORACIÓ DE CLÚSTERS I EMPRESES A TRAVÉS DELS

PAÏSOS I LES FRONTERES SECTORIALS. TAMBÉ PRETÉN DONAR
SUPORT A L’ESTABLIMENT DE   L’ASSOCIACIÓ EUROPEA DE

CLÚSTERS ESTRATÈGICS PER A LIDERAR LA COOPERACIÓ

INTERNACIONAL DE CLÚSTERS EN ELS CAMPS D’INTERÈS
ESTRATÈGIC EN TERCERS PAÏSOS, MÉS ENLLÀ D’EUROPA I EN
SUPORT DEL DESENVOLUPAMENT DE LES INDÚSTRIES

EMERGENTS.
La data límit per a la presentació de propostes és el 23 de maig de 2017

Mès información

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/calls/cos-clusint-2016-03-

01 .html#c,topics=callIdentifier/t/COS-CLUSINT-2016-03-01/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-

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

Convocatories de Programes Europeus
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PROGRAMA EUROPA CREATIVA. SUBPROGRAMA
MEDIA. SUPORTALS AGENTS DE VENTES
INTERNACIONALS DE PEL·LÍCULES
CINEMATOGRÀFIQUES EUROPEES
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ES LA CREACIÓ DE SISTEMES

DE SUPORT A LA DISTRIBUCIÓ DE PEL·LÍCULES EUROPEES NO
NACIONALS EN SALES I LA RESTA DE PLATAFORMES, I DE SUPORT
A LA SEVA COMERCIALITZACIÓ INTERNACIONAL,
CONCRETAMENT MITJANÇANT LA SUBTITULACIÓ, DOBLATGE I
L' AUDIODESCRIPCIÓ.  
Es poden presentar empreses europees intermediàries dels productors, especialitzades en l'explotació comercial de pel·lícules mitjançant

concessió de llicències de comercialització als distribuïdors o altres compradors a l'estranger i que contribueixen a aquest objectiu.

La data límit per a la presentació de propostes és el 16 de juny de 2017

Mès información:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-sales-agents-2017_en

SUPORTALDIÀLEG SOCIAL
LA COMISSIÓ EUROPEA HA LLANÇAT UNA CONVOCATÒRIA EN
L’ÀMBIT DEL DIÀLEG SOCIAL AMB LA FINALITAT DE REFORÇAR EL
DESENVOLUPAMENT DELS ACTORS SOCIALS DINS EL SEMESTRE

EUROPEU I IMPULSAR LA SEVA CONTRIBUCIÓ A L' ELABORACIÓ
DE POLÍTIQUES EN AQUEST ÀMBIT. TAMBÉ ES PRETÉN
REFORÇAR LA CAPACITAT D' ACTORS SOCIALS EN L' ÀMBIT
NACIONAL, ESPECIALMENT EN AQUELLS ESTATS MEMBRES ON EL
DIÀLEG SOCIAL ESTÀ SUBDESENVOLUPAT.
Es poden subvencionar les següents actuacions:

Mesures de preparació del diàleg social europeu com estudis preparatoris, reunions i conferències.

Negociacions, reunions preparatòries per activitats relacionades amb la implementació d'acords negociats i altres resultats negociats.

Organització de taules rodones, intercanvi d'experiències i actors claus.

Mesures de difusió, promoció, avaluació de les activitats i resultats en l'àmbit del diàleg social europeu mitjançant esdeveniments europeus

nacionals.

Mesures permillorar la coordinació, funcionalitat i l'efectivitat del diàleg social europeu.

Seminaris d'informació i formació.

La data límit per presentar propostes es el 15 de juny de 2017.

Mès informació:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes

Convocatories de Programes Europeus



Europe direct // E-NEWS 3-201 7
16

Convocatories de Programes Europeus

EXERCICIS DELMECANISME DE PROTECCIO
CIVIL DE LA UNIÓ EUROPEA
LA COMISSIÓ EUROPEA HA LLANÇAT UNA
CONVOCATÒRIA AMB LA FINALITAT DE MILLORAR LA

PREPARACIÓ I LA RESPOSTA DE LA PROTECCIÓ CIVIL A TOT

TIPUS DE DESASTRES, INCLOENT-HI LA CONTAMINACIÓ
MARINA I ELS DESASTRES QUÍMICS, BIOLÒGICS,
RADIOLÒGICS, NUCLEARS (CBRN), AIXÍ COM
CATÀSTROFES I DESASTRES COMBINATS QUE AFECTEN

SIMULTÀNIAMENT A DISTINTS PAÏSOS (DINS O FORA DELS

ESTATS PARTICIPANTS EN ELMECANISME)
PROPORCIONANT UN ENTORN DE PROVES DE CONCEPTE I

PROCEDIMENTS OPERACIONALS ESTABLERTS I/O NOUS

DELMECANISME I UNA OPORTUNITAT D' APRENENTATGE
PER A TOTS ELS AGENTS IMPLICATS EN LES INTERVENCIONS

D' ASSISTÈNCIA DE PROTECCIÓ CIVIL EN EL MARC DEL

MECANISME.
La data límit per a la presentació és el 7 de juny de 2017

Mes informació:

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

ag.html#c,topics=callIdentifier/t/UCPM-2017-EX-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
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PROGRAMA JUSTICIA
LA COMISSIÓ EUROPEA HA LLANÇAT UNA CONVOCATÒRIA AMB
LA FINALITAT DE PROMOURE LA COOPERACIÓ I LA FORMACIÓ EN

L' ÀMBIT JUDICIAL I GARANTIR L' ACCÉS A LA JUSTÍCIA AIXÍ COM
LES INICIATIVES EN L' ÀMBIT DE LES POLÍTIQUES DE DROGUES
Els àmbits coberts per aquesta convocatòria són:

JUST-JACC-AG-2017: Subvencions per donar suport a projectes transnacionals permillorar els drets de les persones sospitoses o acusades de

delictes i els drets de les víctimes de delictes.

JUST-JACC-EJU-AG-2017: Subvencions per donar suport a projectes nacionals o transnacionals de e-justícia.

JUST-JCOO-AG-2017: Subvencions per donar suport a projectes transnacionals de cooperació judicial en matèria civil i penal.

JUST-JTRA-EJTR-AG-2017: Subvencions per donar suport a projectes transnacionals de formació judicial que abasten el dret civil, el dret

penal o els drets fonamentals.

La data límit per a la presentació és el 1 1 de juliol de 2017

Mes informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/just/index.html#c,calls=hasForthcomingTopics/t/true/1/1/0/de

fault-group&hasOpenTopics/t/true/1/1/0/default-group&allClosedTopics/t/true/0/1/0/default-group&+PublicationDateLong/asc

PROGRAMADRETS, IGUALTAT I CIUTADANIA:
ELS ÀMBITS COBERTS PER AQUESTA CONVOCATÒRIA Y LES
DADES LÍMITS PER A PRESENTAR LES PROPOSTES SON:
REC-RCHI-PROF-AG-2017: Enfortiment de la capacitat en l'àmbit dels drets del nin (29 de juny del 2017).

REC-RCIT-CITI-AG-2017: Millorar la inclusió dels ciutadans mòbils i la seva participació política i social (29 de juny del 2017).

REC-RDAP-GVB-AG-2017: Prevenir i combatre la violència de gènere i la violència contra els nins (14 de novembre del 2017).

REC-RDAT-TRAI-AG-2017: Garantir la màxima protecció de la privacitat i de les dades personals (1 1 de gener del 2018).

REC-RDIS-DISC-AG-2017: Donar suport als projectes nacionals i transnacionals en l'àmbit de la no-discriminació i la integració de la

població gitana (9 de novembre del 2017).

REC-RDIS-NRCP-AG-2017: Convocatòria restringida de propostes per donar suport a plataformes nacional romanies (19 de setembre del

2017).

REC-RGEN-PENS-AG-2017: Convocatòria restringida de propostes per abordar les diferències de gènero durant el cicle de vida (22 de febrer

del 2017).

REC-RRAC-HATE-AG-2017: Convocatòria restringida de propostes a les autoritats públiques sobre la prevenció i la lluita contra el racisme, la

xenofòbia i altres formes d'intolerància, en particular els crims d'odi i els discursos d'incitació a l'odi (7 de novembre del 2017).

REC-RRAC-ONLINE-AG-2017: Monitorar, prevenir y combatre l'odi on-line (29 de juny del 2017).

REC-RRAC-RACI-AG-2017: Prevenir y combatre el racisme, la xenofòbia y altres formes d'intolerància (7 de novembre del 2017).

Mes informació:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/calls/rec-ag-2017.html#c,topics=callIdentifier/t/REC-AG-

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-group&+i

Convocatories de Programes Europeus
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ESTATS MEMBRES

Documentació UE, 28 març 2017
Llibre blanc sobre el futur d'Europa: Reflexions i escenaris per l' Europa dels
vint-i-set en 2025
https://bookshop.europa.eu/es/libro-blanco-sobre-el-futuro-de-europa-
pbNA0117150/

DRETUE

Documentació UE, 28 març 2017
Tractats consolidats, Carta dels Drets Fonamentals (2016)
Aquesta publicació conté les versions consolidades del Tractat de la Unió
Europea i del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que resulten de les
modificacions introduïdes pel Tractat de Lisboa. Així mateix, inclou les
modificacions introduïdes en els Tractats després de la seva entrada en vigor,
com les disposicions sobre el Mecanisme Europeu d'Estabilitat i el Tribunal de
Justícia i les modificacions efectuades amb motiu de l'adhesió de Croàcia. La
publicació conté a més la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.
http://www.consilium.europa.eu/es/documents-
publications/publications/2016/consolidated-treaties-charter-of-fundamental-
rights-2016/

CIUTADANIA EUROPEA

Legislació UE, 27 març 2017
Iniciativa ciutadana denominada Ciutadania de la UE per als europeus
Decisió 2017/599 de la Comissió, de 22 de març de 2017, sobre la proposta
d'iniciativa ciutadana denominada Ciutadania de la UE per als europeus: Units
en la diversitat malgrat el ius soli i del ius sanguini.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0599&from=ES

FONS SOCIAL EUROPEU

Documentació UE, 30 març 2017
Fons Social Europeu: Invertint en les persones
Aquesta publicació explica com funciona el FSE, presenta els resultats obtinguts
des del període de finançament 2007-2013 fins avui, així com alguns exemples
de la vida real sobre com el Fondo ha ajudat a alguns dels milions de persones
que recolza cada any.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=es&pubId=7950&further
Pubs=yes

Legislació i Documentació
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MEDI AMBIENT

Legislació UE, 27 març 2017
Decisió Infraestructura Virtual Europea de Ciència i Tecnologia per a la recerca
sobre la biodiversitat i els ecosistemes.
Decisió d'Execució 2017/499 de la Comissió, de 17 de març de 2017, relativa a la
creació de la Infraestructura Virtual Europea de Ciència i Tecnologia per a la
Recerca sobre la Biodiversitat i els Ecosistemes. Consorci d'Infraestructures de
Recerca Europees (LifeWatch ERIC).
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0499&from=ES

TRANSPORTMARÍTIM

Legislació UE, 3 març 2017
Prestació de serveis portuaris
Reglament 2017/352 de 15 de febrer de 2017, pel qual es crea un marc per a la
prestació de serveis portuaris i s'adopten normes comunes sobre la
transparència financera dels ports.
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0352&from=ES

Legislació i Documentació
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