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1.

Euroscola

L’Oficina d’Informació del Parlament Europeu a Espanya, en col·laboració amb la
representació a Espanya de la Comissió Europea, convoca la XIX edició del concurs
Euroscola. En aquesta edició es treballarà el tema “60 anys dels Tractats de Roma”.
Per a més informació vegeu:
http://www.euro-scola.com/index.php?lang=ca

2. Premi del Patrimoni Cultural de la Unió Europea/Premis
Europa Nostra

El Premi Unió Europea de Patrimoni Cultural, o els Premis Europa Nostra, destaquen els
millors èxits d'alguns d'Europa en la cura del patrimoni, i mostren notables esforços
realitzats en la sensibilització sobre el nostre patrimoni cultural.
Èxits del patrimoni exemplar a tot Europa s'atorguen premis en quatre categories
principals:
♦ Els projectes de conservació
♦ Recerca
♦ Servei dedicat a la conservació del patrimoni
♦ Educació, formació i sensibilització en el sector del patrimoni cultural europeu.
El premi consisteix en dos nivells de premis: un Gran Premi de 10.000 €, i un premi
menor.
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-prize_en.htm
http://www.europanostra.org/heritage-awards/
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3. Premi d'Arquitectura Contemporània Mies van der
Rohe

El Premi d'Arquitectura Contemporània Mies van der Rohe és un premi bianual per
reconèixer i premiar excel·lents exemples d'obres arquitectòniques, i es complementa
amb la Menció Especial Arquitecte Emergent, adjudicat a una única obra arquitectònica.
El premi de 60.000 € i 20.000 € Menció Especial s'atorguen a les obres individuals que
demostren excel·lència en termes conceptuals, tècniques i constructives. Les dues obres,
a més, reben una escultura que evoca el Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.
El Premi té com a objectiu donar a conèixer l'excel·lència en el camp de l'arquitectura,
cridant l'atenció sobre les aportacions dels professionals europeus en el
desenvolupament de nous conceptes arquitectònics, tècniques i tecnologies.
Està gestionat conjuntament per la Comissió Europea en col·laboració amb la Fundació
Mies van der Rohe, que es basa a Barcelona i amb el suport d'una xarxa de 15
institucions d'arquitectura, així com un comitè d'experts de 31 països.
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/architecture-prize_en.htm
http://www.miesarch.com/
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4.

Premi de Literatura de la Unió Europea

El Premi Europeu de Literatura és una iniciativa anual per reconèixer els autors més
emergents a Europa.
Llançada per la Comissió Europea el 2009, el premi està obert als 37 països països
participants en el programa Europa Creativa per als sectors cultural i creatiu.
El premi és organitzat per un consorci integrat per la Federació de Llibreters Europeu, del
Consell Europeu d'Escriptors, i la Federació d'Editors Europeus.
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/literature-prize_en.htm
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5. Premis «European Border Breakers» (premis als artistes
emergents)

El Premi Unió Europea de Música Contemporània, o European Border Breakers Awards
(EBBA), és una iniciativa dissenyada per posar en relleu l'èxit d'artistes europeus en els
mercats estrangers. Els premis s'atorguen a artistes emergents o grups que són capaços
de recórrer amb èxit i difondre les seves obres fora del seu país d'origen.
El EBBA, que tenen lloc un cop l'any, impliquen la concessió de premis a 10 actes
europeus durant un show televisat, que inclouen un Premi Elecció Pública, on el públic
té l'oportunitat de votar pels seus artistes favorits, així com guanyar un viatge a la
cerimònia del premi.
Els guanyadors són seleccionats sobre la base de les dades de la investigació de Nielsen
Music Control, la Unió Europea de Radiodifusió, estacions de ràdio, i de festivals que
participen en el Programa Europeu d'Intercanvi de Talents. El Festival Noorderslag
Eurosonic és l'encarregat d'organitzar la cerimònia de selecció i adjudicació.
Per a més informació, vegeu:
http://www.europeanborderbreakersawards.eu/en/
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6.

Capitals Europees de la Cultura

Iniciat el 1985, la iniciativa s'ha convertit en un dels esdeveniments culturals més
prestigiosos i d'alt perfil a Europa. Cada any, les ciutats elegides com capitals europees
de la cultura proporcionen una prova viva de la riquesa i diversitat de les cultures
europees.
S'ha de tenir en compte que una ciutat no és triada com a Capital Europea de la Cultura
únicament pel que és, sinó, sobretot, pel que planeja fer durant un any, que ha de ser
excepcional.
Les Capitals Europees de la Cultura iniciativa està dissenyada per:
♦ Ressaltar la riquesa i diversitat de les cultures a Europa
♦ Celebri les característiques culturals europeus comparteixen
♦ Augmentar el sentit de pertinença a un espai cultural comú dels ciutadans
europeus
♦ Fomentar la contribució de la cultura al desenvolupament de les ciutats
A més d'això, l'experiència ha demostrat que l'esdeveniment és una excel·lent
oportunitat per:
♦ Regeneració ciutats
♦ La projecció internacional de les ciutats
♦ Millora de la imatge de les ciutats als ulls dels seus propis habitants
♦ La revitalització de la cultura d'una ciutat
♦ Impulsar el turisme
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/capitals-culture_en.htm
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7.

Segell del Patrimoni Europeu

El Segell de Patrimoni Europeu és una iniciativa per destacar els llocs del patrimoni que
ressalten i simbolitzen la integració europea, els ideals i la història que representa. Es va
iniciar el 2006 com una manera de reduir la distància entre la UE i els seus ciutadans
mitjançant la millora del coneixement de la història europea i el paper i els valors de la
UE. Aquests llocs celebren i simbolitzen la integració, els ideals, els valors i la història
d'Europa. Ells són acuradament seleccionats pel seu valor simbòlic, el paper que han
exercit en la història europea i les activitats que ofereixen per tal d'apropar la Unió
Europea i els seus ciutadans entre si.
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/culture/heritage-label/index_en.htm
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8.

Jornades del Patrimoni Europeu

El Jornades del Patrimoni Europeu és una iniciativa adreçada a nivell local, la qual cosa
permet l'accés a milers de llocs poques vegades oberts i esdeveniments exclusius de més
d'20 milions de persones cada any.
La iniciativa, que ofereix oportunitats que van des de visites guiades per a espectacles a
l'aire lliure,, es porta a terme a tot Europa cada any al setembre, i s'organitza al voltant
d'un tema especial, que varia de país a país.
Es tracta d'una iniciativa conjunta gestionada per la Comissió Europea i el Consell
d'Europa, en estreta coordinació amb els coordinadors nacionals.
Per a més informació, vegeu:
http://www.europeanheritagedays.com/
http://www.europeanheritagedays.com/Country/Spain.html

9.

Capital Europea del Voluntariat

L'any 2013 Any Europeu dels Ciutadans, CEV va llançar la competició "Capital Europea
del Voluntariat" per promoure i desenvolupar el voluntariat en l'àmbit local. El municipi
guanyador ha de demostrar una millor aplicació de la PAVE (Agenda de la Política de
Voluntariat a Europa) i les seves recomanacions. Es fa especial èmfasi en la capacitat de
promoure i facilitar la mobilitat transfronterera dels voluntaris.
Per a més informació, vegeu:
http://www.cev.be/
http://www.cev.be/european-volunteering-capital-2015/
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10. Premi de la UE al periodisme sobre salut

La Comissió Europea organitza el Premi UE al Periodisme sobre Salut, que concedeix per
estimular el periodisme de qualitat que dóna a conèixer els problemes relacionats amb
la sanitat i els drets dels pacients.
Els periodistes poden presentar els seus articles publicats en mitjans impresos o
electrònics en qualsevol Estat membre de la UE i els articles han de versar sobre un dels
temes de salut enumerats a les bases de cada any .
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/index_es.htm

11. Premi de Salut de la Unió Europea (EU Health Award)
Per al 2019, la Comissió Europea dedica el Premi de Salut de la UE a iniciatives de ciutats,
organitzacions no governamentals (ONG) i escoles que porten a terme actuacions per
aconseguir un nivell més elevat de salut pública a la Unió Europea mitjançant la
prevenció i la reducció de l'obesitat en nens i joves. Les pràctiques presentades a
aquesta convocatòria poden estar en funcionament o haver acabat, però no abans de l’1
de gener de 2016.
El termini acaba el 13 de maig de 2019, a les 11:00 AM. Per a més informació, vegeu:
https://ec.europa.eu/health/ngo_award/home_en
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12. Torneig d’Innovació Social del Banc Europeu
d’Inversions

El Torneig pretén fomentar la producció d’idees innovadores i identificar i recompensar
oportunitats que aportin beneficis substancials per a la societat o demostrin ser model
de les millors pràctiques amb resultats tangibles i flexibles respecte a la seva escala
d’aplicació.
Té per objecte la creació de valor social en relació amb la lluita contra l’exclusió social. En
aquest sentit, els projectes poden pertànyer a una àmplia gamma de sectors, des de
l’educació i la sanitat fins a l’entorn natural o urbà, en què es recorre a noves
tecnologies, nous sistemes i nous procediments.
Les millores en aquests sectors són vitals per a l’èxit empresarial, i la innovació social
podria tenir un impacte social substancial. Amb la introducció el 2013 d’un premi de
categoria especial, es va atorgar una rellevància més gran a l’entorn natural i urbà.
El termini finalitza el 7 de març de 2019. Per a més informació, vegeu:
http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/
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13. Concurs Europeu d’Innovació Social
Convocat per recordar el pioner de la innovació social, Diogo Vasconcelos, el “European
Social Innovation Competition” és un premi de repte de la Comissió Europea a tots els
estats membres de la UE i als països associats d'Horizon 2020. Per a l’anualitat 2020 el
premi va adreçat a aconseguir una indústria de la moda més sostenible.
El termini per presentar-s’hi acaba el 4 de març de 2020. Per a més informació:
https://eusic.challenges.org/

14. Premi iCapital

El premi Capital de la Innovació o iCapital recompensarà la ciutat que estigui construint
el millor "ecosistema innovador" per connectar ciutadans, organitzacions públiques,
universitats i empreses. Les ciutats promouen la innovació en la seva provisió de serveis,
però la clau es troba en crear l'ambient propici perquè altres ens innovin i permetre que
les esferes públiques i privades es connectin. Un grup independent d'experts
seleccionarà la ciutat guanyadora, que rebrà 50.000 euros perquè pugui continuar amb
els seus esforços d'innovació.
Per a més informació, vegeu:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/fundingopportunities/prizes/icapital_en#what-is-the-european-capital-of-innovation-icapitalaward
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15. Premi Dones Innovadores

La Comissió Europea ha convocat la tercera edició del Premi de la UE per a dones
innovadores per tal de premiar tres dones que hagin aconseguit innovacions excel·lents
orientades al mercat. El premi té com a objectiu fer palesa la necessitat que hi hagi més
empresàries i inspirar altres dones a seguir els seus passos.
Requisits per ser candidata:
-La concursant ha de ser una dona (pel Rising Innovator ha d’haver nascut l’1 de gener
de 1985 o més tard).
-La concursant ha de ser resident habitual d’un estat membre de la UE o d’un país
associat a Horizon 2020.
-La concursant ha de ser la fundadora o cofundadora d’una empresa innovadora existent
i activa registrada abans de l’1 de gener de 2018.
El termini per presentar-s’hi acaba el 21 d’abril de 2020. Per a més informació:
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=womeninnovators&pg=home

16. Premis al sector públic europeu
El 2019, el tema és "Noves solucions per a reptes complexos: un sector públic centrat en
el ciutadà, sostenible i adequat per al futur", i pretén donar a conèixer i premiar aquelles
administracions públiques europees que han trobat noves solucions en la prestació de
serveis públics i la formulació de polítiques per als reptes cada vegada més complexos,
difícils d'abordar i sovint multidimensionals que afronta el sector públic a Europa. El
termini per presentar les candidatures acaba el 18 d'abril de 2019.
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Per a més informació, vegeu:
https://epsa2019.eu/en/home/

17. Premi Pla de Mobilitat Urbana Sostenible per a ciutats a
la UE

La Comissió Europea convoca el premi "Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la UE".
Les ciutats i regions poden presentar les seves candidatures per aconseguir un premi de
10.000 euros. La campanya està vinculada a la Setmana de la Mobilitat Europea que es
convoca cada any i que acaba amb el dia de la ciutat sense el meu cotxe. La campanya
està gestionada per la Direcció General per a la Mobilitat i el Transport i esta finançada
pel programa Energia Intel·ligent Europa.
Més informació a:
http://www.dotherightmix.eu

18. Premi a les ciutats accessibles

La Comissió Europea convoca els "Access City Awards", que és un premi europeu que
reconeix la tasca que fan les ciutats per ser més accessibles i facilitat la mobilitat i accés
per a les persones amb discapacitat i per a les persones d'edat avançada. La Comissió
Europea continua animant a les ciutats de més de 50.000 habitants a presentar les
activitats i estratègies que han dissenyat per eliminar barreres i millorar la qualitat de
vida de tots els seus ciutadans. Aquest premi suposa una oportunitat perquè les ciutats
de la Unió Europea mostrin i comparteixin el seu treball i els seus projectes en matèria
d'accessibilitat.
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Per a més informació, vegeu:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141

19. Premis Europa Energia Sostenible i Premi Gestió
Energia

Els "Sustainable Energy Europe Awards" reconeixen i promouen els projectes destacats
en els camps de l'eficiència energètica, l'energia renovable i el transport net. El concurs
està obert als sectors públic i privat, incloses les PIME, associacions multinacionals de la
indústria, les institucions acadèmiques i organitzacions no governamentals. Els premis
SEE integren cinc categories diferents d'acord a diferents branques temàtiques:
programes de sensibilització (Comunicació) educació (aprenentatge), edificis (Vida),
l'estalvi d'energia (consum) i la mobilitat neta (Viatjar) i estan vincluats a la Setmana de
l'Energia Sostenible.
El ManagEnergy Award va adreçat a les entitats públiques locals i regionals i premia els
avenços en l'acompliment dels objectius 2020 en els camps de l'energia i el clima,
concretament, l'escassetat de combustible, la implementació de projectes d'energies
renovables i els sistemes de finançament innovadors per a les accions d'energia
sostenible.
Per a més informació:
https://www.eusew.eu/awards
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20. Premi Capital Verda Europea

Europa és una societat urbana, amb molts reptes ambientals que afrontar. La Comissió
Europea ha reconegut des de fa temps l'important paper que exerceixen les autoritats
locals en la millora del medi ambient, i el seu alt nivell de compromís amb el progrés en
aquest àmbit.
El premi Capital Verda Europea s'ha concebut com una iniciativa per promoure i
recompensar aquests esforços.
Per a més informació:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

21. Premi Europeu a les Empreses en Medi Ambient

Qualsevol negoci, no importa com de gran o petita pot fer una diferència en la lluita
contra el canvi climàtic i ajudar a resoldre els problemes ambientals de l'actualitat. Van
ser establerts per la Comissió Europea, Direcció General Medi Ambient l'any 1987.
Es presenten cada dos anys i tenen com a objectiu reconèixer i premiar les empreses
europees que donin exemple per haver congregat reeixidament la innovació, la viabilitat
econòmica i les preocupacions ambientals. Consta de cinc premis, premiant les
empreses per a les pràctiques de gestió, productes, processos, la cooperació empresarial
internacional i les activitats de diversitat biològica que contribueixin al desenvolupament
econòmic i social, sense detriment del medi ambient.
Per a més informació:
http://ec.europa.eu/environment/awards/index.html
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22. Premi Joventut Carlemany

El Premi Carlemany de la Joventut està organitzat conjuntament pel Parlament Europeu i
la Fundació Premi Internacional Carlemany d'Aquisgrà i s'atorga cada any per a projectes
impulsats per persones d'entre 16 i 30 anys.
Els projectes guanyadors han de proporcionar models per als joves que viuen a Europa i
oferir exemples pràctics de ciutadans europeus vivint junts com una comunitat.
Els guanyadors d'anteriors edicions inclouen programes d'intercanvi juvenil i projectes
artístics i d'Internet amb una dimensió europea.
Per a més informació:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/

23. Concurs “Europa en un dia”

La Comissió Europea, amb col·laboració amb les Nacions Unides, posa en marxa un
concurs en vídeo sobre el projecte europeu i el suport dels ciutadans a la idea d'Europa.
Per a més informació:
http://www.europeinaday.eu/en/call/We-are-Europe-every-day/388/brief
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24. Premi Societat Civil

L'objectiu del Premi Societat Civil del CESE (Comitè Econòmic i Social Europeu), que va
ser creat el 2006, és recompensar i encoratjar els èxits tangibles i iniciatives per part
d'organitzacions i / o individus de la societat civil en tots els nivells, europeu, nacional,
regional i local, que contribueixen significativament a la promoció d'Europa la identitat i
la integració.
Per a més informació:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civilsocietyprize

25. Premi Europeu de Prevenció de Residus

El Premi Europeu de Prevenció de Residus distingeix iniciatives tenint en compte criteris
d’originalitat de la proposta, el seu caràcter innovador, l’adaptabilitat a d’altres contextos
regionals o locals, la mobilització del públic objectiu i la durada. Totes les iniciatives han
de ser realitzades en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, que es
celebra cada any.
Per a més informació, vegeu:
http://www.ewwr.eu/en/ideas/awards

Guia d’ajuts de la Unió Europea

19 de 31

26. Premi Europeu Carlos V (10a edició)

La Fundación Academia Europea de Yuste convoca la 10a edició del Premi Europeu
Carlos V, que reconeix la tasca de les persones que hagin contribuït al coneixement
general dels valors culturals, científics i històrics d'Europa, així com al procés d'unificació
de la UE.
Per més informació:
http://www.fundacionyuste.org/

27. Premi Europeu "Natura 2000"

La Comissió Europea ha convocat els Premis Europeus Natura 2000, que reconeixen i
promouen les millors pràctiques de conservació de la natura a Europa.
Aquesta iniciativa pretén sensibilitzar el públic donant a conèixer la utilitat i 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. Per això es vol reconèixer l'excel·lència
en la gestió i promoció de la Xarxa Natura 2000 i els seus objectius.
Per més informació:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
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28. Premi per a ciutats petites amb el medi ambient
La nova iniciativa de la Comissió Europea European Green Leaf és un guardó que vol
reconèixer el compromís amb el medi ambient de ciutats amb una població d'entre
50.000 i 100.000 habitants, amb un èmfasi especial en l'esforç per generar creixement i
ocupació.
Els objectius específics del premi són:
♦ 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 millor sostenibilitat ambiental.
Per a més informació, vegeu:
http://ec.europa.eu/environment/europeangreenleaf/home_en.htm

29. Concurs de la UE per a joves traductors Juvenes
Translatores
Des de l'any 2007, la Direcció General de Traducció de la Comissió Europea organitza
cada any el concurs Juvenes Translatores (joves traductors en llatí). L'objectiu del
concurs, que és una expressió de la passió dels traductors de la Comissió Europa pels
idiomes, és promoure l'aprenentatge d'aquests centres escolars i donar als joves una
idea de com és la feina d'un traductor. Està obert a estudiants de secundària de 17 anys
(per als nascuts al 1997 en el cas del concurs 2014-2015) i se celebra de manera
simultània a tots els centres seleccionats de la Unió Europea, incloses algunes regions
ultraperifèriques. Des de que es va llançar, aquest concurs ja ha animat a alguns dels
seus participants a cursar estudis lingüístics a nivell universitari i a convertir-se en
traductors.
Per a més informació:
http://ec.europa.eu/translatores/index_es.htm
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30. Premi al ciutadà europeu
El Parlament atorga, cada any, el Premi al Ciutadà Europeu als projectes i iniciatives que
facilitin la cooperació transfronterera o promouen la comprensió mútua dins 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 del dia a dia promouen valors europeus.
Per a més informació:
https://europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/premsa/oberta-la-convocat%C3%B2riapel-premi-del-ciutad%C3%A0-europeu-2020

31. Premi EAEA Grundtvig en Educació d'Adults
El premI EAEA Grundtvig en Educació d'Adults 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.
Per a més informació:
http://www.eaea.org/en/eaea/eaea-grundtvig-award.html
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32. Premi Europeu per a la Integració Social a través de
l'Esport
Qualsevol organització membre de la UE amb un projecte que reforci la cohesió social a
través de l'esport. Per aquesta primera edició hi ha 5 categories:
♦ Prevenció i lluita contra el racisme
♦ Promoció de la igualtat de gènere
♦ Integració de les poblacions marginades
♦ Integració de les poblacions en situació de risc
♦ L'educació sobre la ciutadania activa o el joc net.
Per a més informació vegeu:
http://efus.eu/en/topics/places-and-times/large-events/efus/9708/

33. Premi Catalunya Europa segle XXI
El premi Catalunya Europa segle XXI té per objectiu promoure la recerca al voltant de
reptes clau per a Europa, així com incentivar la gestació de noves idees i propostes per a
la governabilitat de l'Europa del segle XXI. Organitzat per la Fundació Catalunya-Europa,
el premi reconeix aquells treballs que tenen una aproximació analítica original i inclouen
investigació aplicada comparada.
La investigació s'ha d'orientar a conèixer i entendre reptes clau per a la Unió Europea
contemporània en un món globalitzat i interdependent i proposar vies de millora i de
transformació. S'accepten tesis doctorals, treballs de final de màster i altres recerques
no premiades que no hagin sigut publicades fora de l'àmbit acadèmic. Els treballs els han
hagut de realitzar persones menors de 45 anys i es poden presentar en català, castellà o
anglès. Dotat amb 10.000€, té com a data límit de presentació el 28 de febrer de 2019.
Per a més informació:
www.catalunyaeuropa.net
http://catalunyaeuropa.net/ca/activitats/3/623/
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34. Premis Regio Stars
La Comissió Europea convoca els premis RegioStars 2019 amb l'objectiu d'identificar
bones pràctiques en la promoció de la transformació digital; la connexió entre les
infraestructures verdes, blaves i grises; la lluita contra les desigualtats i la pobresa; la
construcció de ciutats resilients al clima; i la modernització dels serveis de salut. El
termini per presentar les candidatures finalitza el 9 de maig de 2019.
La cerimònia dels premis tindrà lloc aquest any a l’octubre durant la Setmana Europea de
les Ciutats i Regions 2019.
Per a més informació:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

35. Regió emprenedora europea
La Regió Emprenedora Europea (EER) és un projecte que identifica i premia les regions
de la UE, que mostren una estratègia de política empresarial excepcional i innovador,
amb independència de la seva grandària, riquesa i competències. 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.
L'edició 2021 d’aquest premi s'ha posat en marxa. Les regions i ciutats que hi estiguin
interessades poden a presentar-se fins al 31 de març de 2020.
Per a més informació:
https://cor.europa.eu/en/news/Pages/eer-awards-2021launch.aspx?_cldee=amxsYWNoQGRkZ2kuY2F0&recipientid=contact3a3066866efee61180dd005056a0542bf9afe45e29b04f3f87262504fafd8bfd&esid=434631f4-9c1a-ea11-8116-005056a043ea
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36. Premi per a la bona administració

El Defensor del Poble Europeu ha convocat el ‘Premi per a la bona administració', per tal
de reconèixer l’esforç del personal de qualsevol de les institucions, agències o
organismes de la UE amb un alt nivell de servei públic, ja siguin individualment o com a
membres d'una unitat o equip de treball.
Els nominats podran ser proposats pel personal de la UE o per ONG, empreses o
associacions que hagin tingut relacions amb l'administració de la UE. Les propostes han
de reflectir alts nivells d'ètica, transparència i rendició de comptes.
Per a més informació:
http://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/award-for-good-administration.faces
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37. Premi Horizon per a una millor mobilitat de les
persones grans

En el marc del programa de recerca i investigació Horitzó 2020, la Comissió Europea
convoca el Premi Horizon, que distingeix solucions innovadores i sostenibles de mobilitat
per a majors de 65 anys amb l’objectiu de lluitar contra l'exclusió social i donar suport a
la vida independent.
Qualsevol entitat legal europea podrà presentar al premi solucions de mobilitat
adequades per a la gent gran que els permetin continuar participant plenament en
diverses activitats i serveis socials, inclosa la vida econòmica. Amb el desenvolupament o
la millora de les solucions de mobilitat relacionades també es volen oferir noves
oportunitats per a petites empreses innovadores, operadors de transport, empreses
emergents d'economia social o ONG a nivell local, regional o nacional.
Les candidatures podran ser presentades fins el febrer de 2019 i el premi s’atorgarà
durant el 2019.
Per a més informació:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/%E2%82%AC2-million-horizonprize-better-mobility-older-people
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38. Premi de la UE a les ciutats per a un comerç just i ètic
El Premi de la UE a les ciutats per a un comerç just i ètic és una iniciativa de la Comissió
Europea, que la Direcció General de Comerç (DG Comerç) va posar en marxa com a
compromís amb la seva comunicació "Comerç per a tothom" sobre comerç i política
d'inversió, publicada el 2015. El nou guardó pretén reconèixer i celebrar els èxits de les
ciutats i l'impacte positiu en els àmbits de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental
en el comerç internacional. Es fa especial èmfasi en els règims de comerç just i ètic, així
com altres sistemes de sostenibilitat no governamentals, que poden aportar
oportunitats més sostenibles als petits productors de països tercers i, per tant, donar
suport a un desenvolupament sostenible i inclusiu.
Per a més informació:
http://www.trade-city-award.eu/the-concept.html

39. Capital europea de turisme intel·ligent
La Comissió Europea ha organitzat una competició per tal de guardonar a les ciutats
europees amb el premi “Capital Europea de Turisme Intel·ligent”, un reconeixement que
permetrà compartir les seves millors pràctiques com a destinacions de turisme
intel·ligent.
El certamen premiarà a 2 ciutats europees, de més de 100.000 com a capitals europees
del turisme intel·ligent 2020. El termini restarà obert fins el 10 de maig de 2019. Per a
més informació:
https://smarttourismcapital.eu/
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40. Premi Europeu al Desenvolupament Sostenible
El premi europeu de sostenibilitat, organitzat conjuntament per ICLEI - Governs locals
per a la sostenibilitat, el País Basc i la ciutat d'Aalborg (Dinamarca) i amb el suport del
Comitè Europeu de les Regions i del Banc Europeu d'Inversions, es lliura a una ciutat,
regió o organització de la societat civil, que implementa les 15 vies descrites a la
Declaració basca per aconseguir la transformació sociocultural, socioeconòmica i
tecnològica de la seva comunitat.
Les accions realitzades són contribucions locals o regionals a l’aplicació dels Objectius de
desenvolupament sostenible i l’acord sobre el clima de París
Es poden presentar candidatures fins al 31 de juliol el 2019.
Per a més informació:
http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-award/

41. Premi europeu de la joventut per a projectes digitals
que afavoreixin els ODS i l’Estratègia Europa 2020
El Premi europeu de la joventut, finançat pel programa Europa amb els Ciutadans,
reconeix els projectes digitals en favor dels objectius de l’Estratègia Europa 2020 o dels
Objectius de Desenvolupament Sostenible que tinguin un impacte social i estiguin
participats per joves de fins a 33 anys. El termini per presentar els candidatures s’acaba
el 31 de juliol de 2019.
Per a més informació:
https://eu-youthaward.org/
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42. Concurs d'Articles sobre la UE
La Representació de la Comissió Europea a Barcelona ofereix als joves (fins a 30 anys)
l'oportunitat de capbussar-se en la realitat comunitària tot escrivint un article sobre la
UE. En aquesta edició, el concurs està dedicat a les eleccions europees que se celebraran
el proper mes de maig.
La data límit és el 21 d'abril del 2019.
Per a més informació:
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/youth/eu-articles_ca

43. Premi Altiero Spinelli
El premi Altiero Spinelli és una iniciativa de la Comissió Europea, que premia aquells
projectes que fomenten una millor comprensió del que la Unió Europa representa,
sobretot de cara als ciutadans més joves, i contribueixen a desenvolupar un sentit
d’identitat europea.
La competició es centra prioritàriament en els joves i en les activitats que reforcen el seu
compromís cívic i la seva capacitat de resistència contra la desinformació activa.
En aquesta tercera edició del premi, la Comissió guardonarà aquells projectes que a
través de campanyes de comunicació, accions directes i molt més incloguin:
•Programes o campanyes educatives sobre la UE;
•Campanyes de informació i comunicació sobre la UE;
•Activitats que millorin la motivació dels joves per participar en els processos
democràtics que configuren el futur de la UE;
•Activitats que afavoreixin la vinculació dels joves amb els valors fonamentals de la UE; i
•Activitats basades en accions que permetin als joves contribuir als beneficis de la UE.
Per a més informació:
https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-foroutreach-2019_en
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44. Premi Banda Ampla (European Broadband Awards)
Poden presentar-s’hi tot tipus de projectes, independentment de la seva mida,
localització o tecnologies utilitzades així com si es tracta d’organitzacions públiques o
privades.
La principal condició és que els projectes s’han de trobar en una fase avançada de la seva
implementació. Al moment de presentar la sol·licitud, el projecte ha s’ha de trobar, com
a mínim, en un 65% de la seva execució. Els projectes que no ho compleixin quedaran
directament exclosos. Alhora, els projectes han d’haver estat cofinançats pel FEDER.
Els projectes presentats s’hauran d’emmarcar en una de les cinc categories següents:
1.Models innovadors de finançament, negoci i inversió
2.Mesures de reducció de costos i de coinversió
3.Generació de demanda i l’adopció de la connectivitat
4.Impacte socioeconòmic en àrees rurals i remotes
5.Qualitat i accessibilitat dels serveis
Els guanyadors del premi seran anunciats i premiats a la cerimònia dels premis
Broadbans Awards i seran convidats a presentar el projecte. Els premiats també seran
presentats a la a la Conference Broadband Day, que tindrà lloc el 3 de desembre del
2019. També seran presentats a la pàgina web del Mercat Únic Digital, a butlletins i a la
base de dades de bones pràctiques de la Broadband Europe, així com a diversos
esdeveniments arreu d’Europa.
El principal benefici de participar en aquesta convocatòria és una amplia visibilitat i la
possibilitat d’esdevenir un exemple i un referent dins del camp de la banda ampla en
territori europeu.
Data límit: 06/09/2019
Per a més informació:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/few-days-left-apply-europeanbroadband-awards-6-september
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45. Premi Ciutats de la UE per un Comerç Just i Ètic
El Premi EU Cities for Fair and Ethical Trade, Ciutats de la UE per un Comerç Just i Ètic, és
una iniciativa de la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea, que fa
homenatge a les ciutats de la UE que treballen per un comerç, un consum i una
producció més sostenibles, creant així oportunitats per als productors d'altres llocs.
Mitjançant l'intercanvi de coneixements i les oportunitats de creació de xarxes, el premi
ajuda a connectar les ciutats, el que els permet aprendre les unes de les altres i
col·laborar per aconseguir una major repercussió.
Hi poden participar ciutats de més de 20.000 habitants. La data límit per a la presentació
de sol·licituds és el 12 de juny de 2020. Per a més informació:
https://www.trade-city-award.eu/

46. Premi Horizon Impact
Aquest premi és la iniciativa de la Comissió Europea per reconèixer i divulgar projectes
destacats que han utilitzat els seus resultats per aportar valor a la societat. Els
sol·licitants hauran de demostrar que els seus resultats han generat un impacte social a
Europa i a fora. Aquests projectes han d’haver estat finançats pels programes de
finançament del 7è Programa Marc de Recerca i / o Horizon 2020 i s’han d’estar acabats
en el moment de la sol·licitud.
La data límit per a la presentació de sol·licituds és el 2 d’abril de 2020. Per a més
informació:
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/fundingopportunities/prizes/horizon-impact-award_en
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