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CONFERÈNCIA SOBRE LA INICIATIVA EMPRESARIAL A LES
ILLES
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La Xarxa de Cambres de Comerç (INSULEUR) i el
Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), han
organitzat recentment un esdeveniment per debatre
sobre l'Iniciativa Empresarial a les Illes.
El passat 2 de juny, ha tingut lloc un esdeveniment
en col·laboració amb la Conferència de les Regions
Perifèriques Marítimes d'Europa (CRPM) i la
Federació Europea d'Illes Petites (ESIN). Durant
aquest acte, ha intervingut la sra. MarieAntoinette Maupertuis, membre del Comitè de les
Regions (CdR) i ponent de l'Opinió ``La
iniciativa Empresarial a les Illes: contribuir a la
cohesió territorial´´
Marie-Antoinette Maupertuis comença recordant la
tasca feta en aquest tema mitjançant una línia
llarga de dictàmens elaborats pel CESE, CdR i el

Parlament Europeu. La creació d'empreses a les illes
és essencial per a la vida dins aquestes i exerceix un
paper fonamental en la qualitat de vida. És
important desenvolupar un teixit d'empreses
competitiu i diversificat i per això la política de
cohesió i els Fons Estructurals suposen un mitjà
exitós en moltes de les illes.
Quant als factors que preocupen, senyala el
desconeixement pel que passarà amb la política de
cohesió després del 2020 i la carència d'una
dimensió territorial dins el Pla Juncker. A més, no hi
ha cap especificitat quant a la insularitat. Molt
sovint, s'oblida que les empreses insulars estan
afectades per la llunyania i l'aïllament que això
provoca. Les Petites i Mitjanes Empreses s'enfronten
a una major dificultat quant a la recerca de recursos

financers.
Per tot això, la ponent recomana:
- Cal garantir mesures generals que permetin una
producció de base i intercanvis que es facin de forma
més senzilla a les illes.
- El transport és essencial a les illes- Totes les polítiques europees han de contenir una
clàusula d'insularitat.
Per finalitzat, senyala que s'ha d'impulsar la
participació d'empreses insulars en el mercat única
però que això només serà possible si s'aplica l'equitat
territorial i s'eliminen barreres que encara existeixen.
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LA REPRESENTACIÓ LA COMISSIÓ EUROPEA PER A
CATALUNYA I LES ILLES BALEARS FA UNA ENTREVISTA AL
PSICÒLEG I ESCRIPTOR RAFAEL SANTANDREU SOBRE LA
SEVA EXPERIÈNCIA AMB ERASMUS
¿Por qué decidiste hacer un Erasmus?
Me parecía una oportunidad buenísima para
mejorar el inglés y tener una experiencia
universitaria fuera de España. Yo vengo de una
familia obrera y nunca dispusimos de medios para
poder estudiar en el extranjero. Por lo tanto no lo
dudé y en 1 991 me presenté a la selección que se
hizo en la Facultad de Psicología de la UB para
participar en el programa.
¿Cuál fue tu destino de Erasmus?
La universidad de Reading, en el Reino Unido, un
campus precioso lleno de zonas de césped que tenía
incluso un bosque y un lago.
¿Con qué dificultades te encontraste al principio del
intercambio?
La primera semana flipé, me acuerdo de un curso
donde no entendía nada de nada. Dejé esta
asignatura para el último trimestre. Durante todo el
año estudié mucho inglés y al final, la volví a coger y
ya lo entendía todo perfectamente.
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"Cuando volví del Reino Unido sufrí la depresión
post-Erasmus"
El psicólogo y escritor Rafael Santandreu reconoce
que cuando volvió de Inglaterra sufrió la famosa
depresión post-Erasmus pero añade que esto "lo
impulsó a continuar estudiando en otros países y
viajar mucho". Considera que el Erasmus es un
privilegio, ya que abre las mentes de los estudiantes
que se van fuera y ayuda a crear vínculos con
personas de todo el mundo. El año pasado
Santandreu publicó su último libro Ser feliz en
Alaska. En el contexto del 30 aniversario del
programa Erasmus descubrimos diferentes historias
de personas que lo han vivido.

¿Cómo te cambió esta experiencia?
Profesionalmente me abrió la mente a otra manera
de estudiar y de trabajar. El modelo británico es
mucho más abierto, menos memorístico, con más
debates y creatividad por parte del alumno. Y a nivel
personal fue simplemente un privilegio. Conocí
gente de todas las partes del mundo, aprendí bien
otro idioma y me animó a explorar más y más este
maravilloso mundo. De hecho, después de unos
años, hice un máster en Italia que también me gustó
mucho y me transformó como psicólogo. Aquel año
Erasmus me convirtió en un ciudadano del mundo
con la convicción de que podía competir o colaborar
con los mejores profesionales fueran de donde
fueran.
¿Qué te sorprendió más del país donde hiciste el
Erasmus?
Las costumbres de los británicos son bastante
diferentes a las nuestras. Para empezar los horarios:
se come a las 1 2 y se cena a las 1 9, a más tardar. La
cultura del pub: les encanta tomarse unas pintas y
hablar y hablar. También me sorprendió que el Reino
Unido sea un país muy eficaz y con un gran orgullo

por el trabajo bien hecho.
¿Cómo fue la vuelta a casa?
Yo tuve lo que se llama la depresión post-Erasmus. Te
lo has pasado tan bien que te cuesta adaptarte de
nuevo a tu realidad de antes. Tardé un tiempo en
superarlo, la verdad. Pero por otro lado esto me
impulsó a seguir estudiando en otros países y a
viajar mucho.
¿Animarías otros jóvenes a hacer un intercambio
como este?
Claro que sí. Es uno de los mejores inventos de la UE.
El aprendizaje es muy grande y adquieres una
identidad europea muy bonita y útil para el resto de
tu vida.
¿Un recuerdo que nunca olvidarás?
Durante mi año en Inglaterra tuve una novia
japonesa, se llamaba Tomoe Noda. Fue una relación
muy bonita y el año pasado, veintidós años después,
nos vimos en Tokio. Fue como si no hubiera pasado
el tiempo: maravilloso.
¿Qué supone psicológicamente hacer un Erasmus?
Te hace madurar ya que es una experiencia de
independencia total: te vas a otro país donde no
conoces a nadie. Como te relacionas con muchísima
gente nueva y de otros orígenes, adquieres
habilidades sociales. Te abre la mente y te hace
perder el miedo a lo que es "diferente": cada amigo
que haces de culturas diferentes te hace apreciar
otros mundos. Además, cuando estás fuera te sientes
más libre y eso te hace sentirte más capaz de hacer
cosas nuevas.
¿Consideras que hay algún tipo de personas que
están más predispuestas a hacer un Erasmus?
Sí. Las personas más curiosas y con capacidad de
relacionarse. Y seguramente, los mejores estudiantes
que no les de miedo a tener que hacer un esfuerzo
extra con el idioma y otras dificultades que puedan
surgir por el hecho de estudiar y vivir fuera de tu
entorno.
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ADÉU AL ROAMING: UNA FRONTERA MENYS A LA UE
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El 1 5 de juny del 201 7 és un dia important a Europa,
el dia en què cau una altra frontera: a partir d'ara els
ciutadans ja no hauran de desactivar la itinerància
de dades dels seus telèfons mòbils quan viatgin en
un altre país de la UE. S'acaben els sobrecostos pel
roaming i això significa que quan siguin, per
exemple, a París trucar, enviar missatges o navegar
per internet els costarà el mateix que els costaria si
fossin al seu país.
La Unió Europea és, també, una història de supressió
de fronteres interiors. Gaudim de la lliure circulació
dins de la Unió, la majoria de vegades no cal que
canviem de moneda quan viatgem, però fins ara

encara havíem de desactivar el roaming si no volíem
pagar sobrecostos quan fèiem servir el mòbil des
d'un altre país. Aquest dijous cau una frontera més i
a partir d'aquest moment els ciutadans podran
trucar, enviar sms's o navegar per internet des de
qualsevol estat membre de la UE i des d'Islàndia,
Liechtenstein i Noruega com si fossin al seu país.
Fa deu anys que la Comissió Europa treballa per
rebaixar el costos del roaming, des del 2007 fins avui
s'havia reduït en un 90% el preu en les trucades en
roaming de manera progressiva. Avui, però, el
roaming s'acaba de manera definitiva.

Gràcies a la supressió dels sobrecostos el roaming,
els espanyols, que passen 8,9 dies en un altre estat
membre, truquen durant 4,4 minuts al dia i utilitzen
42,2 MB de dades de mitjana, es calcula que
s'estalviaran aproximadament 83 euros anuals.
Més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/ad%C3
%A9u-al-roaming-una-frontera-menys-la-ue_ca
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EL FINANÇAMENT DEL BANC EUROPEU D'INVERSIONS
(BEI) A TRAVÉS DEL PLA D'INVERSIONS PER A EUROPA
CONTRIBUIRÀ A CREAR UN TRANSPORT PÚBLIC
SOSTENIBLE I MILLORARÀ LA QUALITAT DEL SERVEI A LA
CAPITAL DE L'ILLA
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La renovació de la flota d'autobusos públics de
Palma és un dels projectes que es veuran beneficiats
pel pla Juncker que, llançat al 201 5, té l'objectiu de
reactivar les inversions a tota la UE. L'operació,
coordinada per l'Empresa Municipal de Transport de
Palma (EMT), preveu la renovació del 53% de la flota
en els pròxims tres anys, és a dir, l'adquisició de 95
nous autobusos.

transport públic ja que substituiran busos que han d'inversions per a Europa. Les ajudes destinades a la
estat en funcionament durant més de 1 5 anys. renovació de la flota permetran continuar avançant
Aquest any s'adquiriran els primers 31 vehicles; el cap a la consciència ecològica col·lectiva.
201 8, 32 busos més; i el 201 9, els darrers 32. La
companyia preveu, a més, la contractació de 1 0
nous xofers a la plantilla de la EMT.

Les infraestructures són un pilar pel creixement
econòmic per això la seva eficiència, sostenibilitat i
La incorporació d'aquests nous vehicles suposa una capacitat de generació de llocs de treball s'han
millora significativa en matèria mediambiental i convertit en línies d'acció prioritàries pel BEI a l'hora
ajudarà a reforçar la sostenibilitat en la xarxa de d'escollir quins projectes finançar sota el Pla
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L’AGENDA EUROPEA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
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Gregorio de Castro, des de la Direcció General de
Treball, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió
Europea, va presentar l’Agenda Europea de
Formació Professional. Els missatges principals que
va compartir són;
1 . La iniciativa de l’ErasmusPRO com a programa de
mobilitat de llarga duració.
2. Marc de qualitat formativa com un conjunt de
principis comuns de qualitat arreu d’Europa.
3. Setmana d’habilitats vocacionals.
El Consell Europeu, en relació a l'establiment del
programa de Garantia Juvenil, va llançar unes
recomanacions el 22 d'abril de 201 3. Aquestes han
estat recollides dins la Nova Agenda Europa sobre
capacitacions, on s'hi presenten objectius com;
millorar la qualitat i rellevància de les habilitats i
coneixements que s'ensenyen, a més d'informació de
competències pel dia de demà.

Segons presenta una estadística d'Eurostat, el nivell
d'educació i d'habilitats han demostrat estar
correlacionats amb la probabilitat de contractació
laboral i major retribució salarial. Tal com presenta
l'anàlisi, la taxa d'ocupació en el rang d'entre 25 i 26
anys amb educació terciària era del 83.7% el 201 4
dins la UE-28 en comparació al 73.4% per aquelles
persones amb educació secundària i postsecundària.
La Declaració dels Ministres responsables de la
Formació Professional (Riga 201 5) presentaren com
a objectius l'augment del nombre de programes d'FP
amb aprenentatge en el lloc de treball, la mobilitat,
millores en qualitat i oferta proporcionant una
educació més oberta, flexible i moderna que permeti
desenvolupar coneixements i competències al llarg
de tota la vida. Algunes proposten que s'han llançat
per aconseguir-ho, son;
- FP dual. Els països que opten per aquest model
(com per exemple, Alemanya) mostren un menor

índex d'atur juvenil en comparació als que no opten
per aquest model (com és el cas d'Espanya). A més
els estudiants de l'FP dual accedeixen al mercat
laboral més ràpidament a un treball estable.
- Invertir en la joventut de la UE. La "Youth initiative"
és una iniciativa que inclou mesures prioritàries, com
implementar un marc de qualitat per l'aprenentatge
profesionall a escala europea, un programa de
mobilitat de llarga duració (l'ErasmusPRO, un
projecte pilot del Parlament Europeu, entre el 201 6 i
201 7) i un millor seguiment dels resultats dels
graduats.
- Setmana Europea de l'FP. Entre els dies 20 i 24 de
novembre del 201 7 s'hi organitzaràn esdeveniments
de participació oberta arreu d'Europa. Es pretén
demostrar el potencial de cursar una FP i alçar un
pont entre empreses i l'FP, on s'hi mobilitzaran actors
de l'FP a tota la UE.
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XII EDICIÓ DEL CURS D'ESTIU DE LA UNIÓ EUROPEA
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El servei de Relacions Europees i Internacionals de
l'Ajuntament de Terrassa organitza anualment un
curs sobre la Unió Europea obert a la ciutadania
amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement
comunitari i posar sobre la taula les grans línies de
debat actuals. Ja s'han obert les inscripcions per la
dotzena edició que tindrà lloc els dies 27 de juny, 4,
1 1 i 1 8 de juliol de 1 8:30h a 20:00h a la Biblioteca
Central de Terrassa (Passeig de les Lletres, 1 ).

Aquest any tractarà temes d'interès com la relació
entre la UE i Turquia, l'Europa populista, construir la
UE des del món municipal i eines per participar en
fons europeus.
Us recordem que el curs es gratuït i que, si assistiu a
tres de les quatre sessions, rebreu un certificat
atorgat per l'Ajuntament de Terrassa i l'Oficina del

Parlament Europeu a Barcelona.
Més informació:
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/events/xiiedici%C3%B3-del-curs-destiu-de-la-uni%C3%B3europea_ca
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LA PRESIDENTA I EL VICEPRESIDENT ASSISTEIXEN A
L'ACTE INSTITUCIONAL DEL DIA D'EUROPA AL TEATRE
MAR I TERRA

A la clausura de l'acte, organitzat pel Centre Balears
Europa- Europe , Barceló ha reclamat una Europa
que sigui capaç de parar l'auge de moviments que
s'aprofitin de la insatisfacció i frustració d'una part
de la seva població
La Unió Europea commemora enguany el 60è
aniversari de la signatura del Tractat de Roma, els
acords que van donar lloc a la seva creació. Per
celebrar-ho, el Centre Balears Europa ha organitzat
aquest divendres un acte institucional al Teatre Mar i
Terra de Palma, al qual han assistit la presidenta,
Francina Armengol, i el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme, Biel Barceló.
Com va explicar la directora gerent del Centre
Balears Europa, Marta Neus Lopez, "enguany hem
volgut fer una celebració oberta a la ciutadania i
crear un espai de reflexió sobre la idea que tenim
d'Europa i què ens ha aportat a les Illes".

En el seu discurs inaugural de l'acte, la presidenta del
Govern ha declarat que la Unió Europea ha estat "un
referent democràtic, amb clars i obscurs, però que ha
sabut mantenir el continent en pau i prosperitat. El
problema és que s'han deixat de banda els referents
socials que la definien per decantar-se per criteris
exclusivament econòmics. Aquest, crec, ha estat
l'error més greu i que hem de saber rectificar".
A continuació, els assistents de l'acte han pogut
gaudir de la representació de l'obra "La idea
d'Europa" , un monòleg dirigit per Oscar Intente
inspirat en la conferència de George Steiner, un dels
pensadors més reconeguts del vell continent. Es
tracta d'una obra que interpel•la l'espectador sobre
la seva identitat, sobre el fet de ser europeu i sobre el
pes de la història i la cultura europees.
Tot seguit, s'ha celebrat un col•loqui on s'ha
reflexionat sobre què ha aportat Europa a les Illes

Balears. Hi ha participat Rosa Estaràs, eurodiputada;
Magdalena Castell, agent contractual del Servei
Europeu d'Acció Exterior; Manuel Palacios, de la
Cooperativa Jovent i Juan Pérez, del Club Alsaciano,
associació per al debat i estudi de la idea d'Europa.
Biel Barceló, que ha realitzat el discurs de cloenda,
ha destacat que "Europa i els Estats que sovint
obliden que no poden convertir-se en una fortalesa, i
ens segueixen encongint el cor quan es mostren
incapaços de donar aixopluc als milers i milers de
persones que fugen de les seves llars" i ha assenyalat
que "nosaltres hem de ser part de la solució". El
vicepresident ha insistit que Europa ha de reaccionar
davant els símptomes que demostrin que una part
important de la ciutadania espera unes polítiques
que connectin amb la vida i les necessitats de la
gent, "una Europa que sigui capaç d'aturar l'auge de
moviments que s'aprofitin de la insatisfacció i
frustració d'una part de la seva població".
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Convocatories de Programes Europeus

Convocatòria de propostes del Subprograma Cultura
per al suport de projectes de traducció literària,
EACEA/15/2017
OBJECTIU

La Direcció General d'Educació i Cultura, llança una convocatòria de propostes dins el subprograma CULTURA d'Europa Creativa per a
projectes de traducció literària. Les prioritats del suport als projectes de traducció literària són:
- Donar suport a la promoció de la literatura traduïda europea.
- Fomentar les traduccions de llengües minoritàries a l'anglès, francès i espanyol, ja que aquestes traduccions poden contribuir a una major
circulació de les obres.
- Fomentar la traducció de gèneres menys representats com les obres per a un públic jove (nins, adolescents i joves), còmics/novel·les
gràfiques, relats curts o poesia.
- Fomentar la utilització adequada de les tecnologies digitals, tant en la distribució com en la promoció de les obres.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Traducció, edició, distribució i promoció d'un paquet d'obres de ficció subvencionables amb un alt valor afegit, independentment del seu
gènere: novel·les, relats breus, obres de teatre, poemes, còmics o ficció infantil. Les activitats podran incloure esdeveniments especials i
activitats de comercialització o distribució organitzats per promoure les obres traduïdes dins i fora de la UE, incloses les eines de promoció
digitals i la promoció d'autors en fires de llibres i festivals literaris. Com a complement, els projectes poden incloure també la traducció
parcial (traducció d'extractes) i la promoció d'obres de ficció dels catàlegs del sol·licitant (no inclosos en el paquet) amb la finalitat de
promoure la venda de drets tant dins com fora d'Europa.

TIPUS DE DESTINATARIS O SOCIS

Editors o editorial establerts en un dels països que participen en el subprograma Cultura, que operen en el sector editorial i que poden
acreditar una personalitat jurídica de com a mínim dos anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.
Data límit de presentació proposta
25-07-201 7

ORGANISME RESPONSABLE

Comissió Europea
Agència Executiva en l'àmbit educatiu, Audiovisual i Cultura.
EACEA-CREATIVE-EUROPE-TRANSLATIONS@ec.europa.eu

WEB

Enllaç web (https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-201 7_en)

I MPORT MÀXIM DE PROJECTES I TAXA FINANÇAMENT

2 milions €. L'aportació econòmica de la Unió Europea per sol·licitud no podrà excedir de 1 00.000 EUR o el 50% dels costos subvencionables
totals si aquest import és inferior.
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Convocatòria per infraestructures energètiques
trasneuropees del Mecanisme Conectar Europa (CEF)
OBJECTIU

La Direcció General d'Energia de la Comissió Europea llança una convocatòria de propostes per a la concessió de subvencions a projectes
que responguin a les prioritats i objectius fixats en el programa plurianual de treball, en l'àmbit de les infraestructures energètiques
transeuropees del Mecanisme Conectar Europa per al període 201 4-2020:
Aïllament d'energia final
Augment de la competitivitat promovent la integració en el mercat interior de l'energia i la interoperabilitat de les xarxes d'electricitat i gas
mitjançant les fronteres.
Millorar la seguretat de l'abastiment de la Unió
Integrar l'energia procedent de fonts renovables i desenvolupar xarxes intel·ligents d'energia
Eliminar els colls de botella d'energia
Finalització del mercat interior d'energia.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

Es pretén que l'ajuda financera contribueixi al desenvolupament i l'execució de projectes d'interès comú en l'electricitat i gas, ajudant a
aconseguir els objectius de política energètica de:
- Augmentar la competitivitat i així promoure una major integració del mercat interior de l'energia i la interoperabilitat de les xarxes
d'electricitat i gas mitjançant les fronteres;
- Reforçar la seguretat de l'abastiment energètic de la Unió,
- Contribuir al desenvolupament sostenible i a la protecció del medi ambient, entre altres coses mitjançant la integració de l'energia
procedent de fonts renovables i el desenvolupament de xarxes energètiques intel·ligents.

TIPUS DE DESTINATARIS O SOCIS

Estats membres de la Unió Europea o organitzacions acreditades per aquests.
Data límit de presentació proposta
1 2-1 0-201 7

ORGANISME RESPONSABLE
Comissió Europea
Agencia Executiva d'Innovació i Xarxes (INEA)
INEA-CEF-Energycalls@ec.europa.eu.

WEB

Enllaç web (http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/201 7-cef-energy-call-proposals)

I MPORT MÀXIM DE PROJECTES I TAXA FINANÇAMENT
El pressupost és de 800 milions €.
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Convocatories de Programes Europeus

Convocatòria del Programa LIFE 2017. Subprograma
Medi Ambient.
OBJECTIU

LIFE+ Medi ambient dóna suport a projectes tecnològics que ofereixen importants beneficis ambientals. Aquesta part de LIFE + també
ajuda a projectes que millorin l'aplicació de la legislació mediambiental de la UE, que construeixen la base de coneixements de política
mediambiental, i que desenvolupin fonts d'informació ambiental a través del monitoratge.

ACTIVITATS A DESENVOLUPAR

-Projectes"tradicionals";
1 .LIFE Naturalesa i Biodiversitat: Activitats de millors pràctiques en contribució a l'aplicació de les Directives Aus i Hàbitat i l'estratègia de
biodiversitat de la UE fins a 2020. Aixícom el desenvolupament, implementació i gestió de la xarxa Natura 2000.
2.LIFE Medi Ambient i eficiència dels recursos; enfoques de política o de gestió, les millors pràctiques i solucions, incloent-hi el
desenvolupament i demostració de tecnologies innovadores, als desafiaments ambientals. En particular pel que fa a la relació entre el medi
ambient i la salut, i en suport de les polítiques i la legislació relacionades amb l'eficiència dels recursos.
3.LIFE Governança i informació ambiental; promoure la sensibilització sobre qüestions ambientals, incloent-hi la generació de suport
públic i de les parts interessades a les decisions en l'àmbit del medi ambient. Facilitar l'intercanvi de coneixements sobre solucions
ambientals reeixides i practiques.
- Projectes preparatoris; Els projectes preparatoris enfront de les necessitats específiques per al desenvolupament i aplicació de la política i la
legislació ambiental o climàtica de la Unió.
- Projectes integrats; projectes de desenvolupament a gran escala territorial. Plans o estratègies ambientals requerides per la legislació
ambiental específica de la Unió.
- Projectes d'Assistència Tècnica. Proporcionen suport financer per ajudar als sol·licitants a preparar projectes integrats.

TIPUS DE DESTINATARIS O SOCIS

Entitats legalment establertes a qualsevol dels Estats Membres de la UE.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ PROPOSTA
1 2-09-201 7

ORGANISME RESPONSABLE
Direcció general de Medi ambient. Comissió Europea

WEB

Enllaç web (http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201 7/index.htm)

I MPORT MÀXIM DE PROJECTES I TAXA FINANÇAMENT
290,89 milions d’euros
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Legislació i Documentació

DRET EUROPEU
Documentació UE, 7 juliol 2017

Dret de la Unió Europea

Control de l'aplicació del Dret de la Unió Europea Informe Anual de 2016
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2017:370:FIN&rid=1
Documentació UE, 7 juliol 2017

Institucions europees

Informe anual 2016 sobre les relacions entre la Comissió Europea i els
Parlaments Nacionals
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:186cfcb2-5d72-11e7-954d01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF

SALUT
Documentació UE, 7 juliol 2017

Lluita contra la droga

Pla d'acció de la UE en matèria de Lluita contra la Droga 2017-2020
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XG0705(01)&from=ES

TERRITORI UE
Documentació UE, 7 juliol 2017

Illes en la UE

Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu sobre les illes en la UE: del
desavantatge estructural al territori inclusiu (Dictamen exploratori)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016AE5508&from=ES

EMPRESA
Legislació UE, 27 juny 2017

Dret de societats

Directiva 2017/1132 de 14 de juny de 2017, sobre determinats aspectes del Dret
de societats
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L1132&from=ES
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Legislació i Documentació

ECONOMIA
Legislació UE, 27 juny 2017

Mercat monetari

Reglament 2017/1131 de 14 de juny de 2017, sobre fons del mercat monetari
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1131&from=ES
Legislació UE, 27 juny 2017

Mercat interior

Reglament 2017/1128 de 14 de juny de 2017, relatiu a la portabilitat
transfronterera dels serveis de continguts en línia al mercat interior
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1128&from=ES
Legislació UE, 27 juny 2017

Marca Europea

Reglament 2017/1001 de 14 de juny de 2017, sobre la marca de la Unió Europea
(Versió codificada)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=ES

CULTURA
Legislació UE, 15 juny 2017

Patrimoni Cultural

Decisió 2017/864 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2017,
relativa a un Any Europeu del Patrimoni Cultural (2018)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0864&from=ES
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