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1. Euroscola 
 

 

 

 

El concurs escolar en línia Euroscola està destinat a professors i alumnes d’ESO (cursos 3r 

i 4t ), batxillerat i cicles de formació professional de grau mitjà. Es premia els guanyadors 

per països amb la participació en un exercici de simulació del treball dels eurodiputats al 

Parlament Europeu d’Estrasburg (França), juntament amb 600 estudiants més de la resta 

d’estats de la Unió Europea. A l’Estat espanyol, se seleccionen els participants d’entre les 

escoles que han estat acreditades prèviament com a escola ambaixadora del Parlament 

Europeu. 

 

Any de creació: 1990 

 

Presentació de candidatures: escoles en què es cursi ESO, batxillerat o cicles formatius  

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any (Escola Ambaixadora del Parlament 

Europeu) 

 

Ens convocant: Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Espanya en col·laboració 

amb la representació de la Comissió Europea a Espanya 

 

Per a més informació:  

Oficina Parlament Europeu Espanya.Euroscola 

Escoles Ambaixadores Parlament Europeu 

 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/euroscola2.html
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/juventud/10062016.html
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2. Premis Patrimoni Cultural Europeu (Europa Nostra) 
 

 

 

 

Els premis Patrimoni Cultural Europeu o Europa Nostra (European Heritage Europa Nostra 

Awards) identifiquen i promouen bones pràctiques en l’àmbit de la Unió Europea (UE) en la 

conservació i la millora del patrimoni cultural tangible i intangible, estimulen l’intercanvi de 

coneixement arreu d’Europa, incrementen la sensibilització del públic en l’apreciació del 

patrimoni cultural europeu i són motors en la implementació de noves iniciatives a partir 

d’exemples. Hi ha trenta premiats i cinc categories, que són les següents: 

 

Conservació i readaptació 

Recerca 

Educació, formació i capacitació 

Participació ciutadana i sensibilització 

Campions del patrimoni 

 

S’atorguen cinc grans premis per valor de 10.000 euros. 

 

Any de creació: 2002 

 

Presentació de candidatures: persones físiques o jurídiques amb poder de representació de 

la iniciativa (consentiment del propietari del patrimoni, de l’autor del projecte o del candidat 

que es nomina si es tracta de persones físiques) 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any precedent a l’atorgament  

 

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Europa Nostra 

 

Per a més informació: European Heritage 

https://www.europeanheritageawards.eu/winners/
https://www.europeanheritageawards.eu/
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3. Premi d’Arquitectura Contemporània Mies van der Rohe 
 

 

 

 

El Premi d’Arquitectura Contemporània Mies van der Rohe (EUmies Award) reconeix 

i premia obres arquitectòniques excel·lents. Hi ha dues categories. 

 

El Premi té com a objectiu donar a conèixer l’excel·lència en el camp de l’arquitectura 

i posa l’accent en les aportacions que fan els professionals europeus en el 

desenvolupament de nous conceptes arquitectònics, tècniques i tecnologies. 

Presentació de candidatures: grup independent d’experts, membres de 

l’associació del Consell d’Europa d’Arquitectura (ACE), associacions d’arquitectes 

d’àmbit nacional i europeu i Comitè de Supervisió 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: per invitació  

 

Exemples de projectes presentats: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Fundació Mies Van der Rohe 

 

Per a més informació: http://www.miesarch.com/ 

 

  

https://www.miesarch.com/edition/2022
http://www.miesarch.com/
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4. Premi de Literatura de la Unió Europea 
 

 

 

 

El Premi de Literatura de la Unió Europea (European Union Prize for Literature) 

reconeix els autors més emergents d’Europa. El seu objectiu és donar visibilitat 

internacional a escriptors que són a l’inici de la carrera al seu país d’origen o 

residència. 

 

Any de creació: 2009 

 

Presentació de candidatures: organitzacions nacionals dels 41 països que 

participen en el programa Europa Creativa. A Espanya, correspon a Acció Cultural  

Espanyola presentar una candidatura 

 

Periodicitat: anual, però en cicles de tres anys 

 

Publicació de la convocatòria: per invitació 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Gestionat per un consorci integrat per la 

Federació de Llibreters Europeus, del Consell Europeu d’Escriptors, i la Federació 

d’Editors Europeus 

 

Per a més informació: https://euprizeliterature.eu/ 
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5. Premis La Música Mou el Talent Europeu (MMETA) 
 

 

 

 

Els premis La Música Mou el Talent Europeu (Music Moves European Talent, 

MMETA) prenen el relleu dels European Border Breakers Awards (EBBA), nascuts 

l’any 2004. Aquests premis reconeixen l’èxit d’artistes emergents o grups musicals 

en els mercats internacionals. 

 

Any de creació: 2019 

 

Presentació de candidatures: selecció interna  

 

Periodicitat: anual 

 

Ens convocant: ESNS, amb suport financer de la Comissió Europea a través del 

programa Europa Creativa 

 

Per a més informació: https://mmeawards.eu/ 
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6. Capital Europea de la Cultura 
 

 

 

 

La iniciativa Capital Europea de la Cultura (European Capital of Culture) s’ha 

convertit en un dels esdeveniments culturals més prestigiosos a escala europea. Per 

a les ciutats escollides (dues, anualment) és una oportunitat per regenerar-se, 

projectar-se internacionalment, millorar la imatge interna, revitalitzat la cultura i 

impulsar el turisme. 

 

Només una ciutat espanyola ha estat capital europea de la cultura fins a l’actualitat: 

Sant Sebastià, l’any 2016. 

 

Any de creació: 1985 

 

Presentació de candidatures: ciutats a través de convocatòria nacional 

 

Periodicitat: anual, però rotativa per estat membre. Espanya podrà designar una 

ciutat com a capital europea per a l’any 2031. 

 

Publicació de la convocatòria: 2025 a través de la publicació al BOE 

 

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea / Ministeri de Cultura Espanyol 

 

Per a més informació:  

http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals - culture_en.htm 

 

 

  

https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/designated-capitals-of-culture
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-
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7. Segell del Patrimoni Europeu 
 

 

 

 

El Segell del Patrimoni Europeu (European Heritage Label) s’atorga a llocs, en 

sentit ampli, que simbolitzen la història, la integració i els valors europeus des dels 

orígens de la civilització fins a l’Europa dels nostres dies. 

 

Any de creació: 2006 

 

Presentació de candidatures: representants dels espais  

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: preselecció a escala nacional un any abans de 

l’atorgament  

 

Exemples de projectes atorgats: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Ministeri de Cultura / Comissió Europea 

 

Per a més informació: http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm 

 

 

 

 

  

https://culture.ec.europa.eu/policies/culture-in-cities-and-regions/designated-capitals-of-culture
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm
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8. Jornades del Patrimoni Europeu 
 

 

 

 

Les Jornades del Patrimoni Europeu tenen lloc cada any durant el mes de setembre 

per tot Europa (cinquanta països). Les administracions locals se sumen a aquesta 

iniciativa presentant actuacions de dinamització del seu patrimoni que es 

promocionen a escala europea a través d’una plataforma web. 

 

Any de creació: 1985 

 

Periodicitat: anual 

 

Ens convocant: Consell d’Europa i Comissió Europea  

 

Per a més informació: http://www.europeanheritagedays.com/ 

 

  

http://www.europeanheritagedays.com/
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9. Capital Europea del Voluntariat 
 

 

 

 

La Capital Europea del Voluntariat (European Volunteering Capital) és una 

competició oberta a escala europea que té per finalitat promoure el voluntariat a 

escala local a partir del reconeixement dels municipis que hi donen suport i impulsen 

l’establiment de sinergies amb el tercer sector. 

 

Any de creació: 2013 

 

Presentació de candidatures: qualsevol ens local de qualsevol mida d’un estat 

membre del Consell d’Europa 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any anterior a l’atorgament  

 

Ens convocant: Centre for European Volunteering 

 

Per a més informació:  

www.europeanvolunteercentre.org/european-volunteering- capital-2022 

 

 

  

http://www.europeanvolunteercentre.org/european-volunteering-
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10. Premi de Salut de la Unió Europea 
 

 

 

 

El Premi de Salut de la Unió Europea (EU Health Award) premia aquelles iniciatives 

d’ens locals, societat civil i sector educatiu que enforteixen la democràcia 

participativa i la ciutadania activa en l’àmbit de la salut. Cada any canvia la temàtica 

del Premi: des de la prevenció del tabac entre la joventut fins a la promoció d’hàbits 

saludables i vacunació. 

 

Any de creació: 2015 

 

Presentació de candidatures: ciutats amb més de 30.000 habitants; escoles de 

primària, secundària o universitats; ONG o entitats sense ànim de lucre, o una 

autoritat local  que sigui responsable de tots els serveis públics d’una àrea 

predeterminada, tots amb seu en un estat membre de la UE o país participant en el 

programa de salut de la UE 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de 

l’any 

  

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació:  

https://ec.europa.eu/health/eu-health-policy/interest- groups/eu-health-award_es 

  

https://health.ec.europa.eu/eu-health-policy/interest-groups/eu-health-award/eu-health-award-previous-editions_en
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11. Torneig d’Innovació Social del Banc Europeu d’Inversions 
 

 

 

 

El Torneig d’Innovació Social del Banc Europeu d’Inversions reconeix els millors 

emprenedors socials europeus i els dona suport, promou idees innovadores i 

recompensa iniciatives que contribueixin a crear un impacte social, ètic o ambiental. 

Habitualment, cobreix projectes en les àrees d’educació, cura de la salut, medi 

ambient, economia circular, generació d’ocupació, envelliment, entre d’altres. Hi ha 

dues categories, general i especial, dos guanyadors i dos premis per categoria 

d’import 75.000 euros i 30.000 euros respectivament. 

 

Any de creació: 2012 

 

Presentació de candidatures: individus o equips nacionals, o residents en un estat 

membre de la UE, en un estat candidat o potencial candidat, o en un estat part de 

l’EFTA 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de 

l’any 

  

Exemples de projectes atorgats: bones pràctiques 

 

 

Ens convocant: Banc Europeu d’Inversions 

 

Per a més informació:  

http://institute.eib.org/programmes/social/social - innovation-tournament/ 

 

 

  

https://institute.eib.org/social-innovation-tournament-2/sit-previous-results-2/
http://institute.eib.org/programmes/social/social-
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12. Concurs Europeu d’Innovació Social 
 

 

 

 

Convocat per recordar el pioner de la innovació social Diogo Vasconcelos, el 

Concurs Europeu d’Innovació Social (European Social Innovation Competition) dona 

suport a projectes altament innovadors capaços de donar resposta als reptes de la 

societat. Cada any, es focalitza en una temàtica diferent: des d’innovació aplicada a 

districtes d’habitatges assequibles i sostenibles fins a innovació social aplicada a la 

moda o a les habilitats del demà, entre d’altres. 

 

Any de creació: 2013 

 

Presentació de candidatures: persona natural o jurídica (universitats, centres de 

recerca, pimes, empreses emergents (start-ups), ONG excepte administracions 

públiques) localitzades en un estat membre de la UE o països associats al 

programa Horitzó Europa 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Consell Europeu d’Innovació (EIC) i programa 

Horitzó Europa 

 

Per a més informació:  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-social-

innovation-competition_en 
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13. Premi iCapital 
 

 

 

 

El Premi a la Capital Europea de la Innovació o iCapital (European Capi ta l  of  

Innovat ion)  recompensa les ciutats que promoguin millor la innovació en les 

seves comunitats. Té dues categories: 

 

 Capital europea de la innovació: s’adreça a les ciutats amb una població 

mínima de 250.000 habitants i premia el guanyador amb un milió d ’ euros i 

els dos finalistes, amb 100.000 euros cadascun. 

 European Rising Innovative City: s’adreça a ciutats amb una població des de 

50.000 habitants fins a 249.999 habitants i premia el guanyador amb 500.000 

euros, i els dos finalistes amb 50.000 euros cadascun. 

 

Any de creació: 2014 

Presentació de candidatures: qualsevol ciutat que tingui com a mínim 50.000  

habitants i la seu en un estat membre de la UE o país associat al programa Horitzó 

Europa 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de 

l’any  

 

Exemples de projectes atorgats: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Consell Europeu d’Innovació (EIC). 

 

Per a més informació:  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-

innovation-awards_en 

 

 

  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/european-capital-innovation-awards/previous-editions-european-capital-innovation-awards_en
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14. Premi per a Dones Innovadores 
 

 

 

 

El Premi de la Unió Europea per a Dones Innovadores (EU Prize for Women 

Innovators) visibilitza les millors dones emprenedores i té per objectiu fer palesa la 

necessitat que hi hagi més empresàries innovadores i inspirar altres dones a seguir 

els mateixos passos. Hi ha dues categories i tres premis per categoria de 100.000 

euros i  50.000 euros respectivament. 

 

Any de creació: 2011 

 

Presentació de candidatures: dones establertes en un estat membre o país associat 

al programa Horitzó Europa que hagin fundat una empresa innovadora en els darrers 

dos anys previs a la convocatòria vigent. Hi ha un límit de 35 anys en la categoria 

Rising Innovators. 

 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: 8 de març (Dia Internacional de les Dones)  

 

Exemples de projectes atorgats: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea. Consell Europeu d’Innovació (EIC). 

 

Per a més informació:  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-

innovators_en 

 

  

https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en#previous-editions
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-prizes/eu-prize-women-innovators_en
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15. Premis al Sector Públic Europeu (EPSA) 
 

 

 

 

Els Premis al Sector Públic Europeu (EPSA) donen a conèixer i premien aquelles 

administracions públiques de l’àmbit local o regional de la UE que han trobat noves 

solucions en la prestació de serveis públics i la formulació de polítiques per als 

reptes complexos, difícils d’abordar i sovint multidimensionals que afronta el sector 

públic europeu. Hi ha tres categories de premis: innovació pública, innovació pública 

verda i innovació pública digital. 

 

Any de creació: 2009 

 

Presentació de candidatures: qualsevol administració pública de la UE de qualsevol 

nivell: local, regional o nacional (incloent-hi empreses i agències del sector públic) 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Institut Europeu d’Administració Pública (EIPA) 

 

Per a més informació: https://www.eipa.eu/epsa/ 

 

  

http://www.eipa.eu/epsa/
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16. Premis Mobilitat Urbana Sostenible 
 

 

 

 

Els premis Mobilitat Urbana Sostenible (Sustainable Urban Mobility Awards) tenen 

per missió reconèixer aquelles actuacions dels ens locals que excel·leixen en la 

millora de la mobilitat sostenible dels seus municipis respectius. Hi ha tres categories 

de premis: 

 

– Premis de la Setmana Europea de la Mobilitat: premien la sensibilització activa per 

part dels ens locals als seus ciutadans durant la Setmana Europea de la Mobilitat. 

S’atorga un premi per a ciutats de més de 100.000 habitants i un altre per a ciutats 

de menys de 100.000 habitants. 

– Premis de plans de mobilitat urbana sostenible (SUMP): premien els millors plans 

de mobilitat urbana sostenible presentats per ens locals. 

– Premis de seguretat viària: premien les millors iniciatives promogudes per ens 

locals per a la millora de la seguretat viària. 

 

Any de creació: 2002 

 

Presentació de candidatures: administracions locals de la UE  

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any (després de la Setmana de la 

Mobilitat) 

 

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Secretariat Setmana Europea de la Mobilitat (Comissió Europea, 

Eurocities, ICLEI Europa i Polis i autoritats de contacte nacional) 

 

Per a més informació: https://mobilityweek.eu/about/ 

  

https://mobilityweek.eu/europeanmobiltyweek-award/
https://mobilityweek.eu/about/
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17. Premi Ciutat Accessible 
 

 

 

 

El Premi Ciutat Accessible (Access City Award) reconeix la tasca que fan les ciutats 

per ser més accessibles i garantir la igualtat d’accés a drets fonamentals, la millora 

de la qualitat de vida dels seus ciutadans i el compromís que, amb independència 

de la seva edat, mobilitat o habilitat, tothom té igual accés a tots els recursos que la 

ciutat ofereix. Aquest Premi comporta una oportunitat perquè les ciutats de la Unió 

Europea (UE) mostrin i comparteixin el seu treball i els seus projectes en matèria 

d’accessibilitat. 

 

Any de creació: 2011 

 

Presentació de candidatures: qualsevol ciutat de la UE de més de 50.000 habitants 

o àrees urbanes que integrin dues ciutats o més i la suma de població de les 

quals sigui superior a 50.000 habitants en estats on hi hagi menys de dues ciutats 

per sobre els 50.000 habitants. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any 

  

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 

 

  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&intPageId=5378&langId=en
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18. Premis Europeus d’Energia Sostenible 
 

 

 

 

Els Premis Europeus d’Energia Sostenible (European Sustainable Energy Awards) 

reconeixen individus i projectes excel·lents per la seva capacitat d’innovació i esforç 

en eficiència energètica i energies renovables. S’estableixen quatre categories: 

innovació, accions locals d’energia, dones i energia, i jove pioner en energia. 

 

Presentació de candidatures: qualsevol tipologia d’actor que sigui part de la UE o 

de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) pot presentar una activitat o iniciativa (sector 

públic i privat, incloent-hi les pimes, les associacions multinacionals de la indústria, 

les institucions acadèmiques  o organitzacions no governamentals). 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

  

Exemples de projectes atorgats: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://www.eusew.eu/awards 

 

 

 

 

 

 

  

https://eusew.eu/awards2021-winners-finalists
http://www.eusew.eu/awards
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19. Premi Capital Verda Europea 
 

 

 

 

El Premi Capital Verda Europea (European Green Capital) reconeix i premia l’esforç 

a escala local en la millora del medi ambient i, en conseqüència, l’economia i la 

qualitat de vida a les ciutats. 

 

Any de creació: 2006 

 

Presentació de candidatures: ciutats d’un estat membre de la UE amb una població 

superior  a 100.000 habitants 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any per ser elegida capital tres anys 

a posteriori  

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació:  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/  index_en.htm 

 

  

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
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20. Premi Carlemany de la Joventut 
 

 

 

 

El Premi Carlemany de la Joventut (European Charlemagne Youth Prize) premia 

projectes que promouen la participació activa dels joves en la construcció del futur 

d’Europa i l’enfortiment de la democràcia europea. 

 

Any de creació: 2008 

 

Presentació de candidatures: joves d’entre 16 i 30 anys 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Exemples de projectes guanyadors: bones pràctiques 

 

Ens convocant: Parlament Europeu i Fundació Premi Internacional  Carlemany 

d’Aquisgrà (Alemanya) 

 

Per a més informació: www.charlemagneyouthprize.eu 

 

  

https://youth.europarl.europa.eu/en/more-information/charlemagne-prize.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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21. Premi Societat Civil 
 

 

 

 

El Premi Societat Civil del CESE té per finalitat recompensar i encoratjar els èxits 

tangibles i les iniciatives per part d’organitzacions o individus de la societat civil en 

totes les escales, europea, nacional, regional i local, que contribueixen 

significativament a la promoció d’Europa, la identitat i la integració. 

 

Cada any se centra en un tema específic. 

 

Les iniciatives han de ser creatives, innovadores i han de tenir un impacte durador 

i positiu  en la percepció pública del procés d’integració europea. 

 

Any de creació: 2006 

 

Presentació de candidatures: organitzacions de la societat civil registrades 

oficialment a la UE, l’àmbit d’actuació de les quals sigui local, nacional, regional o 

europeu. També hi poden concórrer persones a títol individual. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer semestre de l’any 

 

Ens convocant: Comitè Econòmic i Social Europeu 

 

Per a més informació: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize 

 

  

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize
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22. Premi Europeu de Prevenció de Residus 
 

 

 

 

El Premi Europeu de Prevenció de Residus (European Week for Waste Reduction) 

distingeix iniciatives en la prevenció de residus, la reutilització i el reciclatge que es 

portin a terme en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus 

(novembre). En la selecció, es tenen en compte els factors següents: originalitat, 

caràcter innovador, adaptabilitat de la proposta a altres contextos regionals o locals, 

mobilització de públic objectiu o durada. 

 

Presentació de candidatures: administracions públiques, associacions o ONG, 

empreses,  sector educatiu o ciutadania 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: tercer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comitè de Pilotatge de la Setmana Europea de la Prevenció de  

Residus. Participa en el Comitè l’Agència Catalana de Residus 

 

Per a més informació: https://ewwr.eu/project/#awards 
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23. Premi Europeu Carles V 
 

 

 

 

El Premi Europeu Carles V reconeix la tasca de les persones, organitzacions, 

projectes i iniciatives que contribueixin al coneixement general dels valors culturals, 

socials, científics i històrics d’Europa, així com al procés de construcció i integració 

europea. 

 

Any de creació: 2007 

 

Presentació de candidatures: a) premiats en edicions anteriors; b) membres de 

l’Acadèmia Europea i Iberoamericana de Yuste; c) ambaixades d’Espanya; d) 

representacions diplomàtiques a Espanya d’estats de la Unió Europea (UE), dels 

països que pertanyen a l’AELC membres de l’EEE, o dels països candidats i 

potencialment candidats a la UE; e) institucions, entitats públiques, entitats culturals, 

científiques, universitàries o socioeconòmiques, així com qualsevol persona 

interessada dels països següents: països membres de la UE, països que pertanyen 

a l’Associació Europea de Lliure Comerç (AELC) i membres de l’Espai Econòmic 

Europeu (EEE), i països que són candidats i potencialment candidats a l’adhesió a 

la UE. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any  

 

Ens convocant: Fundació Yuste 

 

Per a més informació: http://www.fundacionyuste.org/ 

 

 

  

http://www.fundacionyuste.org/
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24. Premi europeu Natura 2000 
 

 

 

 

El Premi europeu Natura 2000 (Natura 2000 Award) reconeix l’excel·lència en la 

gestió dels espais Natura 2000. Aquesta iniciativa pretén sensibilitzar el públic 

donant a conèixer la utilitat i la importància de la Xarxa Natura 2000 per a la protecció 

de la biodiversitat a Europa i la seva contribució a la conservació mundial de la 

natura. 

 

Presentació de candidatures: qualsevol entitat directament involucrada en l ’espai 

Natura 2000 (empreses, autoritats públiques, ONG, persones voluntàries, 

propietàries de terrenys, institucions educatives o individus) 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: 21 de maig de l’any anterior a l’atorgament  

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació:  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/ awards/index_en.htm 

 

 

  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/
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25. Premi per a ciutats petites amb el medi ambient  
 

 

 

 

European Green Leaf, el premi per a ciutats petites amb el medi ambient, vol 

reconèixer el compromís amb el medi ambient de ciutats amb una població d’entre 

20.000 i 99.999 habitants, amb un èmfasi especial en l’esforç per generar creixement 

i ocupació. 

 

Els objectius específics del premi són els següents: reconèixer les ciutats que han 

demostrat un compromís per generar creixement verd; encoratjar les ciutats a 

desenvolupar una consciència mediambiental i una implicació entre els ciutadans; 

identificar ciutats que puguin actuar d’ambaixadores per animar-ne d’altres a 

implicar-se en  una sostenibilitat ambiental millor. 

 

Any de creació: 2015 

 

Presentació de candidatures: ciutats de la UE i l’EEE amb una població d’entre 

20.000  i 99.000 habitants 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comissió Europea  

 

Per a més informació:  

https://ec.europa.eu/environment/topics/urban-environment/european-green-leaf-

award_en 
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26. Concurs de la UE per a joves traductors Juvenes 
Translatores 

 

 

 

 

Des de l’any 2007, s’organitza cada any el concurs Juvenes Translatores (‘joves 

traductors’ en llatí). L’objectiu d’aquest concurs és promoure l’aprenentatge 

d’idiomes als centres escolars de la UE i donar als joves una idea de com és la feina 

d’un traductor. Està obert a estudiants de secundària que l’any de la convocatòria 

facin 17 anys. El concurs se celebra simultàniament a tots els centres seleccionats 

de manera aleatòria per la Comissió Europea d’entre aquells que, prèviament, s’hi 

havien inscrit. 

 

Any de creació: 2007 

 

Presentació de candidatures: centres d’ensenyament secundari ubicats en un estat 

membre de la Unió Europea, que han de presentar de 2 a 5 participants, tenir accés 

a internet i disposar dels equips informàtics necessaris 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: tercer trimestre de  l’any (habitualment, 2 de setembre) 

 

Ens convocant: Direcció General de Traducció de la Comissió Europea  

 

Per a més informació: http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm 

 

 

  

http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
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27. Premi al Ciutadà Europeu 
 

 

 

 

El Premi al Ciutadà Europeu reconeix iniciatives que contribueixin a la cooperació 

europea i la promoció de valors comuns (comprensió mútua i més integració entre 

els ciutadans de la Unió Europea, cooperació transfronterera que reforci l’esperit 

europeu o valors i drets fonamentals de la UE). El Premi, que té un valor simbòlic, 

també està destinat a reconèixer la tasca d’aquells que a través de les seves 

activitats diàries promouen valors europeus. 

 

Presentació de candidatures: ciutadans, grups de ciutadans, associacions o 

organitzacions poden presentar un projecte al Premi del Ciutadà Europeu o 

poden  proposar-hi un projecte. Els eurodiputats també poden fer arribar una 

proposta. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Parlament Europeu 

 

Per a més informació:  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be- heard/prizes 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-
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28. Premi EAEA Grundtvig en Educació d’Adults 
 

 

 

 

El Premi EAEA Grundtvig en Educació d’Adults (EAEA Grundtvig Award Excellence 

in Adult Education) reconeix i ajuda a visualitzar l’excel·lència en projectes i 

iniciatives adreçades a l’educació d’adults. Es valoren els projecte que produeixen 

noves idees, noves aliances, noves metodologies i una nova comprensió de com es 

pot treballar en l’educació d’adults. El premi s’atorga a una organització o a 

participants que presentin el millor producte d’un projecte transnacional en 

l’aprenentatge d’adults. Cada any se centra en una temàtica diferent. 

 

Any de creació: 2003 

 

Presentació de candidatures: executors de programes d’educació d’adults a escala  

local, regional, nacional o transnacional 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: European Association for the Education of Adults (EAEA) 

 

Per a més informació:  

https://eaea.org/our-work/capacity-building/eaea- grundtvig-award 
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29. Premis Europeus a l’Esport Inclusiu 
 

 

 

 

Els Premis Europeus a l’Esport Inclusiu (#BeInclusive EU Sport Awards) reconeixen 

les bones pràctiques existents en l’àmbit esportiu com a eina per a la inclusió de 

col·lectius vulnerables a partir de tres categories: trencant barreres, celebrant la 

diversitat i inspirant el canvi. 

 

Any de creació: – 

 

Presentació de candidatures: organitzacions que estiguin implementant un projecte 

centrat en la inclusió social en l’esport, siguin públiques, privades, amb ànim de lucre 

o sense 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de convocatòria: segon trimestre de l’any  

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació:  

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-award 

https://www.beinclusive2022.eu/ 

 

 

  

https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beinclusive-eu-sport-award
http://www.beinclusive2022.eu/
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30. Premi Sigues Actiu 
 

 

 

 

El Premi Sigues Actiu (Be Active Award) dona suport a projectes i individus d’arreu 

d’Europa que han dedicat la vida a promoure l’esport i l’activitat física. Hi ha quatre 

categories: educació, lloc de treball, heroi local i intergeneracional. 

 

Any de creació: – 

 

Presentació de candidatures: coordinadors nacionals o socis de la Setmana Europea 

de l’Esport  

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any  

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://sport.ec.europa.eu/initiatives/beactive-awards 
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31. Premi Talent Europa Segle XXI 
 

 

 

 

El Premi Talent Europa Segle XXI reconeix aquells treballs d’alt nivell acadèmic que 

tinguin una aproximació analítica original i incloguin investigació aplicada respecte 

als reptes actuals, interns i internacionals, als quals ha de fer front Europa. Aquest 

Premi es dirigeix a recerques sobre temàtiques europees centrades en els punts 

següents: 

 

• Els reptes de la integració europea 

• Les polítiques europees en els àmbits social, econòmic i polític 

• La Unió Europea com a actor internacional 

 

S’accepten tesis doctorals, treballs de final de màster i altres recerques no premiades 

que no hagin estat publicades fora de l’àmbit acadèmic. L’extensió dels treballs 

ha de ser d’entre 10.000 i 15.000 paraules. Els treballs han de ser individuals i 

incloure investigació aplicada i  propostes innovadores. Les recerques es podran 

presentar en català, castellà o anglès. 

 

Any de creació: 2021 (anteriorment, Premi Catalunya Europa)  

 

Presentació de candidatures: persones a títol individual menors de 45 anys  

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Fundació Catalunya Europa i CIDOB amb el suport de Banc de 

Sabadell 

 

Per a més informació: bases convocatòria 

 

  

https://www.cidob.org/ca/noticies/linies_tematiques/cidob/programa_talent_global2
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32. Premis Regio Stars 
 

 

 

 

Els premis Regio Stars es van crear l’any 2008 per destacar els millors projectes 

executats en política de cohesió. 

 

L’any 2021 es va decidir reformular-los. A partir de novembre de 2022, es 

coneixeran nous detalls del nou format. 

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/regio-stars-awards/ 
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33. Regió Emprenedora Europea 
 

 

 

 

Regió Emprenedora Europea (EER) és un projecte que identifica i premia les 

regions i ciutats de la UE que mostren una estratègia de política empresarial 

excepcional i innovadora, amb independència de la seva grandària, riquesa i 

competències. A les regions amb una visió més prometedora, més creïble i amb 

visió de futur se’ls atorga la marca Regió Emprenedora Europea (EER) per a un 

any determinat. 

 

Any de creació: 2011 

 

Presentació de candidatures: municipis, ciutats i regions de la UE i agrupacions 

europees de cooperació territorial 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comitè de les Regions en col·laboració amb la Comissió Europea 

 

Per a més informació: 

https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european- entrepreneurial-region.aspx 
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34. Premi per a la Bona Administració 
 

 

 

 

El Premi per a la Bona Administració reconeix l’esforç del personal de qualsevol de 

les institucions, agències o organismes de la Unió Europea (UE) amb un alt nivell de 

servei públic, ja sigui individualment o com a membres d’una unitat o equip de treball. 

Es valora l’alt nivell d’ètica, transparència i rendició de comptes. 

 

Any de creació: 2017 

 

Presentació de candidatures: personal de la UE, o ONG, empreses o associacions 

que hagin tingut relacions amb l’Administració de la UE 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Defensor del Poble Europeu 

 

Per a més informació: https://www.ombudsman.europa.eu/en/publication/en/ 143937 

 

  

http://www.ombudsman.europa.eu/en/publication/en/
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35. Premi a les Ciutats Europees per a un Comerç Just i Ètic 
 

 

 

 

El Premi a les Ciutats Europees per a un Comerç Just i Ètic (EU Cities for Fair and 

Ethical Trade Award) és una iniciativa que té com a objectiu reconèixer aquelles 

ciutats que treballen per canviar els hàbits de consum i producció amb la voluntat de 

crear una plataforma única de ciutats que permeti aprendre, compartir i reproduir les 

iniciatives sostenibles identificades i, alhora, contribuir al desenvolupament dels 

objectius de desenvolupament sostenible, en especial l’objectiu de desenvolupament 

sostenible (ODS) 12, per a un consum i una producció més responsables. 

 

Any de creació: 2018 

 

Presentació de candidatures: ciutats o àrees urbanes de la UE amb població 

superior a 20.000 habitants (no inclou àrees metropolitanes) 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Direcció General de Comerç de la Comissió Europea i gestionat 

per Internacional Trade Centre 

 

Per a més informació: http://www.trade-city-award.eu/ 

 

  

http://www.trade-city-award.eu/
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36. Capital Europea de Turisme Intel·ligent 
 

 

 

 

El Premi Capital Europea de Turisme Intel·ligent (European Capital of Smart 

Tourism) reconeix les ciutats com a destinacions turístiques en quatre categories: 

sostenibilitat, accessibilitat, digitalització i patrimoni cultural i creativitat. Aquesta 

iniciativa té per objectiu promoure les destinacions intel·ligents de la UE, establir 

xarxa entre elles i enfortir l’intercanvi de bones pràctiques. 

 

El certamen premia anualment dues ciutats europees com a capitals europees del 

turisme intel·ligent. 

 

Any de creació: 2019 

 

Presentació de candidatures: ciutats de la UE i ciutats part del programa COSME 

amb una població superior a 100.000 habitants 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any per a ser designat capital 

europea del turisme intel·ligent l’any següent 

 

Ens convocant: Direcció General de Mercat Interior, Emprenedoria i  Pimes de la 

Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://smarttourismcapital.eu/ 

 

  

https://smarttourismcapital.eu/
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37. Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible 
 

 

 

 

El Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible (Transformative Action Award) 

s’atorga a una ciutat, regió o organització de la societat civil, que implementa les 

quinze vies descrites a la Declaració basca per aconseguir la transformació 

sociocultural, socioeconòmica i tecnològica de la seva comunitat. 

 

Les accions que es porten a terme són contribucions locals o regionals a l’aplicació 

dels objectius de desenvolupament sostenible i l’Acord sobre el Clima de París. 

 

Any de creació: 2017 

 

Presentació de candidatures: ens locals, regionals i organitzacions de la societat 

civil part d’un estat membre de la UE, l’EEE o països candidats signataris de 

Mannheim 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Governs Locals per a la Sostenibilitat (ICLEI), i la ciutat d’Aalborg 

(Dinamarca) amb el suport del Comitè Europeu de les Regions i el Banc Europeu 

d’Inversions 

 

Per a més informació: http://www.sustainablecities.eu/transformative-action- award/ 

 

  

http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-%20award/
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38. Concurs de Periodisme sobre la UE 
 

 

 

 

L’objectiu del Concurs de Periodisme sobre la Unió Europea (UE) és reforçar l’interès 

i el coneixement de futurs professionals de la informació en el procés de construcció 

europea, així com les polítiques i institucions comunitàries. 

 

Els treballs han de ser escrits originals, redactats en català, castellà, anglès o francès 

i no poden haver estat publicats amb anterioritat. El concurs consta de dues 

categories: la categoria A, de cròniques i reportatges, i la categoria B, d’entrevistes. 

 

Any de creació: 2007 (anteriorment s’anomenava Concurs d’Articles de la Unió 

Europea) 

 

Presentació de candidatures: estudiants universitaris o persones que s’hagin 

graduat o llicenciat en els últims cinc anys en un centre universitari de la Unió 

Europea. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Representació de la Comissió Europea a Barcelona i Oficina del 

Parlament Europeu a Barcelona, amb el suport del diari Ara 

 

Per a més informació:  

https://barcelona.spain.representation.ec.europa.eu/viure-treballar-i-

estudiar/premis-i-concursos_ca 
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39. Premis Banda Ampla 
 

 

 

 

Els premis Banda Ampla (European Broadband Awards) reconeixen projectes 

madurs de banda ampla d’arreu d’Europa tant si són d’àmbit local, regional, nacional 

com transfronterer, privats o públics, urbans o rurals i en qualsevol tecnologia. 

Alhora, aquests premis posen en valor infraestructures d’èxit. Hi ha cinc categories: 

 

1.  Models innovadors de finançament, negoci i inversió 

2.  Mesures de reducció de costos i de coinversió  

3.  Generació de demanda i adopció de connectivitat 

4.  Impacte socioeconòmic en àrees rurals i remotes  

5.  Qualitat i accessibilitat dels serveis  

 

Any de creació: 2015 

 

Presentació de candidatures: ens públics de l’àmbit local, regional o estatal, actors 

privats i promotors de projectes amb capacitat per a l’establiment de xarxes 

d’infraestructures que tinguin un projecte madur executat en un 65 % 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comissió Europea (DG Connect) 

 

Per a més informació:  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/ european-broadband-awards 
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40. Premi Impacte Horitzó 
 

 

 

 

El Premi Impacte Horitzó (Horizon Impact Award) reconeix projectes europeus que 

han utilitzat els seus resultats per aportar valor a la societat i en fa divulgació. Els 

sol·licitants han de demostrar que els seus resultats han generat un impacte social 

a Europa i a fora. Aquests projectes han d’haver estat finançats pel 7è Programa 

Marc de Recerca o Horitzó 2020 i han d’haver finalitzat abans de presentar la 

sol·licitud. 

 

Any de creació: 2020 

 

Presentació de candidatures: entitats legals (persones naturals o jurídiques, 

públiques o privades, incloent-hi les organitzacions internacionals) o grups d’entitats 

que han participat com a beneficiàries en el 7è Programa Marc o Horitzó 2020 

establertes en un estat membre de la Unió Europea (UE) o país associat a un dels 

dos programes de recerca. 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comissió Europea a través de convocatòria en el marc del 

programa Horitzó Europa 

 

Per a més informació:  

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-

opportunities/prizes/horizon-impact-award_en#what 
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41. Premis Platforma  
 

 

 

 

Els premis Platforma (Platforma Awards) reconeixen l’excel·lència en l’acció 

internacional de les ciutats i les regions i, en especial, la seva contribució a la 

implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides. 

 

Any de creació: 2018 

 

Presentació de candidatures: ens locals, ciutats, províncies o regions de la UE que 

cooperen, com a  mínim, amb un govern local o regional de l’Àfrica, l’Àsia, l’Amèrica 

del Sud, Europa de l’Est o l’Orient Mitjà 

 

Periodicitat: biennal 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Platforma 

 

Per a més informació: https://platformawards.eu/ 
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42. Premi Europeu de Turisme Ferroviari 
 

 

 

 

El Premi Europeu de Turisme Ferroviari (European Rail Tourism) té com a objectius 

contribuir al Pacte Verd Europeu; promoure el turisme ferroviari entre els viatgers 

com un mitjà de transport net i saludable i alternatiu; donar visibilitat a les 

destinacions europees i a les experiències sostenibles, i enfortir el diàleg entre el 

sector ferroviari i el turístic. Aquest Premi s’atorga a les millors estratègies de 

màrqueting. 

 

Any de creació: 2021 

 

Presentació de candidatures: organitzacions nacionals de màrqueting turístic i de 

destinació, proveïdors ferroviaris i altres entitats amb operacions significatives en el 

sector turístic europeu 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: tercer trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Comissió Europea de Viatges i Eurail 

 

Per a més informació:  

https://etc-corporate.org/best-european-rail-tourism- campaign-2022/ 
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43. Premi Nova Bauhaus Europea 
 

 

 

 

El Premi Nova Bauhaus Europea (New European Bauhaus) reconeix projectes 

bonics, sostenibles i inclusius i dona suport a la nova generació de creatius en el 

desenvolupament de conceptes i idees emergents que transformin el lloc on vivim. 

Hi ha quatre categories: reconnectar amb la natura, recuperar el sentiment de 

pertinença, prioritzar les places i la gent que ho necessiten més i construir un 

ecosistema circular industrial. 

 

Any de creació: 2021 

 

Presentació de candidatures: nacionals d’un estat membre de la Unió Europea (UE) 

i no nacionals,  sempre que la seva idea o projecte s’hagi implementat o desenvolupat 

dins la UE i no faci més de dos anys que ha finalitzat 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: primer trimestre de l’any  

 

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: http://prizes.new-european-bauhaus.eu/ 

 

 

 

 

  

http://prizes.new-european-bauhaus.eu/
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44. Premi Europa Jove 
 

 

 

 

El Premi Europa Jove reconeix aquells treballs de recerca de batxillerat que estudiïn 

i analitzin alguns dels temes marcats en l’agenda estratègica de la UE (2019-2024) 

i que incloguin una dimensió europea. 

 

Entre les temàtiques proposades hi ha les següents: 

 

• Un pacte verd europeu. 

• Una Europa adaptada a l’era digital. 

• Una economia al servei de les persones. 

• Una Europa més forta en el món. 

• La promoció del mode de vida europeu. 

• Un nou impuls a la democràcia europea. 

 

Any de creació: 2021 

 

Presentació de candidatures: alumnat de batxillerat de tots els centres 

d’ensenyament secundari de Catalunya 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: quart trimestre de l’any 

 

Ens convocant: Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la  Fundació 

Catalunya Europa 

 

Per a més informació:  

https://barcelona.spain.representation.ec.europa.eu/viure-treballar-i-

estudiar/premis-i-concursos_ca 
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45. Concurs Descobrir la Unió Europea 
 

 

 

 

El concurs Descobrir la Unió Europea (DiscoverEU) té per objectiu oferir als joves 

de 18 anys una experiència de viatge que promogui el sentit de pertinença a la 

Unió Europea (UE), els permeti explorar la diversitat d’Europa, el seu patrimoni 

cultural i la seva història, connectar amb persones de tot el continent i, en última 

instància, conèixer-se a si mateixos. 

 

El concurs selecciona, com a mínim, 35.000 joves i els premia amb un viatge en tren.  

 

Any de creació: 2018 

 

Presentació de candidatures: joves de 18 anys que siguin ciutadans o residents de 

llarga durada d’un estat membre de la UE o d’un país tercer associat al programa 

Erasmus 

 

Periodicitat: anual 

 

Publicació de la convocatòria: segon trimestre de l’any (habitualment, abril) 

  

Ens convocant: Comissió Europea 

 

Per a més informació: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_es 
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