4: Afavorir el pas cap a una

economia baixa en
carboni en tots els sectors
 Augment de la participació i distribució de les ener-

gies renovables per a usos tèrmics.
 Millora de l’eficiència energètica de les empreses i

Quin és el pressupost?
 Ajut FEDER de la Unió Europea: 800 M€ .
 Augment del 68 % respecte a l'anterior PO FEDER

Catalunya 2007-2013.

dels edificis públics.

 Pressupost total del programa: 1.600 M€.

 Reducció de la contaminació atmosfèrica mitjan-

 Màxim 50 % de taxa de cofinançament del FEDER.

çant la mobilitat urbana sostenible.

 Formes de finançament: subvencions no reemborsa-

Programa operatiu
FEDER de Catalunya
2014-2020
Objectiu d’inversió en
creixement i ocupació

bles o instruments financers (préstecs i avals, etc.).

FEDER: 130 M€

Com s’hi pot participar?
6: Conservar i protegir el

 A través de les convocatòries de projectes, plans sec-

medi ambient i promoure

torials i acords de finançament dels agents facilitadors
(els departaments de la Generalitat de Catalunya compe-

l'eficiència dels recursos

tents en cada matèria).

 Conservació, foment i desenvolupament del patri-

 Els beneficiaris poden ser: administracions públiques,

moni cultural, natural i dels actius turístics.

universitats, centres de recerca i tecnològics, empreses,

 Protecció i manteniment dels espais naturals i de la

entre d’altres.

biodiversitat.
 Millora de l’entorn urbà i revitalització de les ciu-

tats.

http://fonseuropeus.gencat.cat/
subgprogramacio.eco@gencat.cat

FEDER: 132 M€

http://catalunya2020.gencat.cat/
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Què és el PO FEDER?

Quins són els eixos prioritaris?

2: Millorar l'ús i la qualitat de les

TIC i facilitar-hi l'accés

El Programa Operatiu (PO) FEDER de Catalunya
2014-2020 és el full de ruta perquè Catalunya
avanci en un horitzó de set anys cap a la consecució dels objectius fixats en l'Estratègia Europa
2020 (EE2020), prioritzant la innovació i el coneixement, el dinamisme empresarial i l’economia verda. El fons de la UE que cofinança les
inversions del PO és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

 Foment del desplegament de xarxes i serveis per

garantir la connectivitat digital.
 Desenvolupament de l'economia digital, incloent-hi

el comerç electrònic, per al creixement, la competitivitat i la internacionalització de les empreses.
 Promoció de l’administració electrònica i millora

de la qualitat de la prestació de serveis públics.

FEDER: 60 M€

L’EE2020 és l'estratègia de creixement de la UE
per als propers anys. L’objectiu és aconseguir
un creixement intel·ligent, a través d'inversions
en investigació i innovació, societat digital i educació; sostenible, gràcies a l'impuls d’una economia baixa en carboni; i integrador, que posi
l'accent en la creació d'ocupació i la reducció de
la pobresa.
Per promoure l’EE2020, Catalunya va dissenyar
la seva pròpia Estratègia Catalunya 2020 (ECAT
2020).
L’altre punt de partida del PO és la RIS3CAT,
l’estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya, que defineix
les polítiques en aquests àmbits per al període
2014-2020.
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Total FEDER: 800 M€

1: Potenciar la

recerca, el des-

envolupament tecnològic i la

innovació
 Impuls i promoció d'activitats d’R+I liderades per les

3: Millorar la competitivitat de les

pimes
 Creació de noves empreses i vivers d'empreses, en

empreses, suport a la creació i consolidació d'empreses
innovadores i suport a la compra pública innovadora.

particular, facilitant l'accés al finançament i als serveis de suport avançats.

 Transferència de coneixement i cooperació entre

 Suport a la creació i ampliació de capacitats avan-

empreses i centres d'investigació.

çades per al desenvolupament de productes i serveis.

 Enfortiment de les institucions d’R+D i creació, con-

 Promoció del creixement i de la consolidació de les

solidació i millora de les infraestructures científiques i
tecnològiques.

pimes, sobretot millorant-ne el finançament, la tecnologia i l’accés a serveis de suport avançats.

FEDER: 326 M€

FEDER: 152 M€
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