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L’augment del nombre de persones migrades i refugiades que arriben 
a la Unió Europea (UE), moltes de les quals fugen de la guerra, la fam 
i l’horror, representa un repte que fins avui, la UE ha estat incapaç 
de resoldre. Aquesta situació ha generat una de les pitjors crisis 
humanitàries de la història recent d’Europa. 

Fins al moment, l’actitud dels Estats membres ha estat 
del tot decebedora. Els Estats no han mostrat cap vol-
untat per complir els compromisos adquirits del sistema 
de quotes de reassentament i reubicació. Aquest acord 
pretenia establir mecanismes de solidaritat per a repartir 
la responsabilitat de la gestió dels refugiats entre tots els 
Estats membres i no delegar-la tan sols en països com Grè-
cia i Itàlia. Les decisions preses pels estats semblen indicar que 
aquests defugen la seva responsabilitat de gestionar la crisis 
humanitària (alguns fins i tot tancant fronteres i limitant la 
llibertat de moviment), traspassant-la a tercers països a 
través d’acords com el de la UE-Turquia, més focalitzats 
en expulsar els refugiats que en protegir-los. La UE falla 
en la seva responsabilitat de respondre a les necessitats 
urgents d’assistència i protecció de milers de persones 
vulnerables, incomplint el propi marc normatiu europeu 
d’asil i els seus compromisos internacionals. 
 
A falta d’una resposta europea comuna i solidària entre Estats mem-
bres que tracti la migració com un fenomen humà i la gestioni com a 
tal, la tasca de rebre i allotjar els migrants l’han assumida sobretot les 
autoritats locals i regionals, les organitzacions no governamentals i els 
activistes. Aquests interlocutors tenen un paper clau a l’hora d’acollir 
inicialment i donar l’accés als serveis i drets fonamentals als migrants 
i als refugiats. Aquests estant marcant la diferència, oferint un suport 
valuós a tot Europa. 
 
La UE ha reservat fons per ajudar econòmicament als interlocutors de 
tots els Estats membres per la seva d’assistència als migrants i als refu-
giats. Tot i que aquests ajuts no estan destinats a compensar la manca 
de finançament nacional, poden afegir-se als recursos orientats a la 
inclusió social i a la integració dels migrants i els refugiats a la UE. 

Creiem que és important donar una visió gen-
eral de l’ajuda econòmica que ofereix la UE 
als interlocutors locals i regionals que trebal-

len amb migrants, refugiats i sol·licitants 
d’asil. Per aquest motiu, aquesta 

guia descriu totes les oportunitats 
de finançament pertinents de la 
UE i proporciona informació 
pràctica sobre l’accés als ajuts 
comunitaris. Al llarg de tota la 

guia es dóna especial atenció 
als projectes que promouen la in-

tegració, impulsen la inclusió social 
i promouen una millor qualitat de vida 

per als migrants, els refugiats i els 
sol·licitants d’asil. 

 
En primer lloc, volem agrair a 
totes les ONG, als activistes, 
als ajuntaments i altres autor-
itats regionals i locals els seus 

esforços per fer front a les ne-
cessitats dels migrants, refugiats i 

sol·licitants d’asil i per ajudar a fer del 
món un lloc millor.

També volem expressar el nostre agraïment 
al Grup de Treball de la Comissió de Desen-
volupament Regional del Parlament Europeu 
del grup dels Verds/ALE per haver pres la ini-
ciativa de fer aquesta guia. Finalment, també 
voldríem donar les gràcies a tots els membres 
i al personal del grup per les seves aportac-
ions a la guia i la seva defensa d’una política 
comunitària de migració i asil justa, solidaria 
i responsable.

President de l’ALE i Vice-President del Grup 
dels Verds/ALE al Parlament Europeu

Eurodiputat dels Grup dels Verds/ALE
Josep-Maria Terricabras Ernest Urtasun

Pròleg
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La major part dels fons de la UE es gestionen en col.lab-
oració amb els Estats membres en la modalitat de gestió 
compartida. La cooperació està basada en Acords de Co-
operació i Programes Operatius que contenen informació 
sobre les mesures finançades i les accions específiques, 
els beneficiaris i la complementarietat amb els altres fons 
de la UE, les obligacions d’informació, la participació de 
l’associació, etc. Els Estats membres planifiquen les ac-
tivitats específiques, seleccionen els projectes i els bene-
ficiaris i distribueixen els pagaments a través de les seves 

autoritats de gestió. La resta dels fons de la UE els gestio-
na directament o indirectament la Comissió Europea. En 
cas de gestió directa, la Comissió és responsable de tot el 
procés d’implementació, que duen a terme directament la 
seva seu central o organismes executius com a única au-
toritat de contractació i de presa de decisions. En cas de 
gestió indirecta, les tasques d’implementació es confien a 
països socis, organitzacions internacionals i agències de 
desenvolupament. 

Les subvencions se solen concedir com a suport financ-
er directe per a projectes seleccionats dins de la convo-
catòria de propostes. Les subvencions a accions s’adrecen 
a projectes específics amb una durada limitada, mentre 
que les subvencions operatives proporcionen suport a les 

activitats operatives corrents dels organismes de la UE. 
La Comissió també atorga contractes per a l’adquisició 
de béns i serveis, després de la publicació de les convo-
catòries de licitació i de les convocatòries de manifesta-
cions d’interès. 

Estructura de gestió

Principals tipus de finançament

Finançament de la UE

La UE ofereix suport financer per a una àmplia gamma de 
projectes en àrees com ara el desenvolupament regional i 
urbà, l’ocupació i la inclusió social, l’agricultura i el desen-
volupament rural, la recerca i la innovació, etc. Els prin-

cipals tipus de finançament es poden dividir en fons es-
tructurals i d’inversió (ESI), programes i iniciatives i ajuda 
exterior per a mesures fora de la UE. 

Els grups destinataris
Quan es proporciona assistència relacionada amb la mi-
gració, les autoritats locals i regionals, les ONG i ’altres 
organismes dels Estats membres solen haver de diferen-
ciar entre els estatus dels beneficiaris finals. Mentre que 
per als nouvinguts i els immigrants indocumentats només 
hi ha una assistència limitada, tot sovint insuficient per 
garantir-los un nivell de vida bàsic, als sol.licitants d’asil 
(sota determinades condicions) i als refugiats se’ls con-
cedeix l’accés a l’assistència social, la sanitat, l’educació, 

l’ocupació i el treball autònom, així com altres mesures 
d’integració.
Per a més informació sobre finançament de la UE, con-
sulteu la Beginner’s Guide to EU Funding (Guia d’ajuts de la 
UE per a debutants) (  bit.ly/1GN4i4X ) publicada per la 
Comissió Europea, i l’EU Budget in my country (Pressupost 
de la UE en el meu país) pàgina (  bit.ly/2gNM9NA ), que 
conté una llista de fulls informatius sobre projectes se-
leccionats a tots els països de la UE. 

http://bit.ly/1GN4i4X
http://bit.ly/2gNM9NA
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 Aquesta guia ofereix una descripció ràpida i fàcil de les oportunitats de finançament de la UE per a la teva organització 
o institució. Perquè sigui més fàcil d’usar, aquí a sota hi trobaràs explicades totes les seccions de les pàgines dels ajuts. 

Com utilitzar 
aquesta guia

Nom del fons
És el nom del fons tal com el determina l’organisme finançador. 

Informació clau sobre el fons
Aquí hi trobaràs la informació clau sobre el fons, inclosa la missió, 
els beneficiaris, els objectius i què s’ha fet, junt amb exemples i 
altra informació útil. 

Àrees de finançament
Els fons presentats a la guia estan etiquetats 
d’acord amb les àrees següents: 

Enllaç ràpid
Aquest enllaç ràpid ofereix accés directe a la 
web del fons. Només cal escanejar el codi QR 
amb l’smartphone o introduir l’URL abreujat 
al teu navegador.

Inclusió social 
i integració

Ocupació i 
mercat laboral

Habitatge i 
infraestructura

Salut i 
assistència social

Educació i 
formació

Suport 
material

Drets i 
llibertats

Administració pública 
i governança

Cultura i 
mitjans de comunicació

Justícia i 
seguretat
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Per a una visió ràpida dels ajuts que et poden interessar, comprova quina és la categoria adient a la teva organització o 
institució. Després, usa la taula de sota per veure quin fons ofereix suport en aquest àmbit.

Àrees de 
finançament

Fons d’Asil, Migració i Integració 
(FAMI)  pàg. 6

Fons de Seguretat Interior (FSI)  pàg. 8

Fons Social Europeu (FSE)  pàg. 10

Programa de la UE per a l’Ocupació i 
la Innovació Social (EaSI)  pàg. 12

Fons d’Ajuda Europea per als més 
Necessitats (FEAD)  pàg. 14

Drets, Igualtat i Ciutadania  pàg. 24

Programa Justícia   pàg. 20

Fons Europeu de Desenvolupament 
Regional (FEDER)  pàg. 18

Europa amb els Ciutadans  pàg. 23

 

Erasmus+  pàg. 26

Europa Creativa  pàg. 22

Programa de Salut de la UE  pàg. 28

Fons Europeu Agrícola de Desenvolu-
pament Rural (FEADER)  pàg. 30

Fons Europeu Marítim i de la Pesca 
(FEMP)  pàg. 30

Fons
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Les autoritats estatals i regionals, organismes públics locals i re-
gionals, ONG, organitzacions humanitàries, organismes educatius i 
de recerca, organitzacions públiques internacionals, organitzacions 
de la Creu Roja, empreses públiques i privades, etc. 

Beneficiaris
Les persones nouvingudes, sol·licitants d’asil (incloses les que en-
cara estan esperant una decisió definitiva), beneficiaris de la pro-
tecció internacional temporal, refugiats i altres migrants en situació 
de residència regular. 

 

Principals objectius
El FAMI proporciona ajuts en quatre àrees 
clau: asil, migració legal i integració, solidar-
itat i migració irregular i tornada. Promou 
un enfocament conjunt per garantir alts 
estàndards de protecció a les persones mi-
grades i refugiades a tota la Unió, i està es-
pecialitzat en millorar l’accés als drets i a les 
mesures d’integració de les persones de fora 
de la UE a escala nacional, local i regional. 

Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI)

Els Fons Europeus disponibles

Salut i assistència social
Atenció mèdica i psicològica, assistència so-
cial, etc. 

Inclusió social i integració
Mediació social, ajuda administrativa i ju-
dicial, assistència per a la reunificació fa-
miliar, accions d’autoapoderament, millora 
de la sensibilització pública i diàleg amb la 
societat d’acollida (campanyes i esdeveni-
ments), participació a la vida civil i cultural, 
informació sobre els procediments d’asil, 
promoció de l’accés igualitari als serveis pú-
blics i privats, accions per informar les per-
sones migrades dels seus drets i obligacions, 
promoció dels valors europeus, etc. 

Administració pública i governança
Reforçament dels sistemes administratius i 
formació del personal per garantir l’accés 
real als procediments d’asil, millora de la 
qualitat i rapidesa de les decisions sobre 

El Fons d’Asil, Migració i Integració promou la gestió eficaç dels fluxos migratoris i la implementació, el reforçament 
i el desenvolupament d’un enfocament comú de la UE pel que fa a l’asil i la integració. Està especialitzat en el nivell 
més alt de solidaritat i responsabilitat compartida entre els Estats membres, amb especial atenció aquells Estats més 
afectats per la migració. 

Accions subvencionables
Les accions elegibles d’aquest suport poden estar relacionades 
amb diferents etapes del procediment d’asil i amb diferents aspect-
es de les polítiques d’asil. El fons dedica especial atenció a les ne-
cessitats dels grups vulnerables, com els menors no acompanyats, 
les dones, els joves, els nens i la gent gran. 

Educació i formació
Cursos d’idiomes i d’orientació cívica, formació professional, 
reconeixement de qualificacions, accions preparatòries per facilitar 
l’accés al mercat laboral, etc. 

Habitatge i infraestructura
Millora de la infraestructura i condicions d’estada en llars d’inte-
gració, etc. 

Assistència material
Ajuda material (per ex., aliments, productes d’higiene) i serveis de 
suport (per ex., traducció i interpretació, assistència legal, atenció 
mèdica, ajudes econòmiques), etc. 
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Hi ha opcions per finançar projectes fora de 
la UE relacionades amb la preparació dels 
migrants abans d’arribar a la UE, com per 
ex. les mesures prèvies per millorar l’ocup-
abilitat als Estats membres, l’avaluació de 

les qualificacions, cursos d’orientació 
cívica, paquets d’informació per aug-

mentar la conscienciació, etc. 

Només les persones migrades 
legalment residents poden partic-
ipar en els projectes, fet que difi-

culta l’accés a aquests fons als qui 
treballen amb persones migrades in-

documentades. 

Autoritats de gestió al meu país: la llista de 
les autoritats que poden proporcionar in-
formació específica i actualitzada sobre la 
implementació està a disposició en el pro-
grama nacional corresponent. 

És bo saber-ho
El centre austríac per a joves dones migrades 
*peppa Mädchenzentrum és un punt de trobada 
per a totes les dones migrades d’entre 10 i 20 
anys d’edat que necessiten consells sobre edu-
cació, ocupació, situació familiar, amistats, etc. El 
centre ofereix assessorament, tallers, assistència per 
trobar feina, activitats socials i accés a la biblioteca. 

Per a més informació:   bit.ly/2glscx1

 bit.ly/1qeMirS

Enllaç ràpid

l’asil, desenvolupament d’alternatives a la detenció, cooperació 
sostenible entre agents, implementació de programes d’infor-
mació, capacitació dels legisladors i beneficiaris (intercanvis de 
bones pràctiques, treball en xarxes), etc. 

Què s’ha fet
Implementació: la major part dels ajuts s’imple-
menten a través de la modalitat de gestió compar-
tida, a partir de programes nacionals pluriennals. 
El percentatge màxim de finançament comuni-
tari és del 75 % (el 90 % en casos específics). La 
resta d’ajuts es dediquen a accions de la Unió, 
assistència d’emergència, assistència tècnica i 
a la Xarxa Europea de Migració, i s’implementen 
mitjançant gestió directa o indirecta. Les sol·licituds 
a escala de la UE es basen en convocatòries de licitacions, 
convocatòries de concursos, convocatòries d’experts externs i as-
sistència d’emergència. 

L’assistència d’emergència es pot oferir als Estats membres en cir-
cumstàncies excepcionals per tal de fer front a necessitats urgents 
derivades d’una arribada considerable de migrants, que provoca 
una forta demanda d’instal·lacions d’acollida i sistemes i proced-
iments d’asil. 

La Xarxa Europea de Migració proporciona als Estats membres in-
formació sobre migració i asil com a suport per a la formulació de 
polítiques. L’ajuda econòmica es dóna en forma de subvencions 
als punts de contacte nacionals responsables de la coordinació a 
escala nacional. 

Un projecte francès, Suport terapèutic mèdic 
per a sol·licitants d’asil i refugiats, finançat 
per un dels predecessors de l’FAMI, el Fons 
Europeu per als Refugiats, oferia consultes 
mèdiques i psicològiques gratuïtes als sol·lic-

itants d’asil i als refugiats que patien les 
conseqüències d’esdeveniments 

traumàtics, per tal de millorar el 
seu benestar i la seva qualitat 
de vida.  

Per a més informació:  
 bit.ly/2gyjGIV

http://bit.ly/2glscx1
http://bit.ly/1qeMirS
http://bit.ly/2gyjGIV
http://bit.ly/2gyjGIV
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Les ajudes econòmiques estan a disposició principalment de les 
autoritats estatals i federals, però també dels organismes locals i 
regionals, les ONG, els organismes públics internacionals, les or-
ganitzacions humanitàries, les empreses privades i les entitats pú-
bliques, les organitzacions educatives i de recerca, etc. 

Beneficiaris
Nouvinguts, sol.licitants d’asil (inclosos els que encara no han re-
but una decisió definitiva), beneficiaris de protecció internacional 
temporal, refugiats i altres migrants en situació de residència reg-
ular. 

Principals objectius
En l’àmbit de Fronteres i visats, el Fons té com 
a objectiu establir un control uniforme d’alt 
nivell de les fronteres exteriors, harmonitzar 
la gestió de les fronteres i garantir que les 
fronteres es creuin sense entrebancs facili-
tant la tramitació dels visats i intercanviant 
informació entre els països de la UE. Pel que 
fa als migrants, facilita els viatges legítims a 
la UE i garanteix un servei d’alta qualitat als 
que sol.liciten visats i la igualtat de tracte. 
En l’àmbit de la Policia, el Fons es dedica a 
lluitar contra la delinqüència transfronterera 
i a reforçar la capacitat dels països de la UE 
de gestionar eficaçment els riscos relacion-
ats amb la seguretat. 

Fons de Seguretat Interior (FSI)

Els Fons Europeus disponibles

El Fons de Seguretat Interior promou la implementació de la nova Estratègia de Seguretat Interior i de les mesures rel-
acionades amb la cooperació en l’aplicació de la llei i la gestió de les fronteres exteriors de la UE. Facilita els desplaça-
ments legítims i contribueix a garantir un alt nivell de seguretat a la UE, tot complint amb el compromís de la UE pel 
que fa a les llibertats fonamentals i els drets humans. 

Accions subvencionables
Justícia i seguretat
Totes les accions relatives a la gestió de les 
fronteres exteriors, els sistemes de vigilància 
i control, les inversions en infraestructura op-
erativa, software i equips, l’ús millorat de les 
tecnologies modernes, la gestió de la identi-
tat i l’equip tècnic, la infraestructura de co-
municacions, la implementació dels sistemes 
informàtics per a les fronteres exteriors i la 
seguretat (per ex., el Sistema d’Informació 
de Schengen, el Sistema d’Informació de 
Visats), el desplegament d’agents d’enllaç 
d’immigració, mesures relacionades amb 
la seguretat dels documents per reforçar la 
capacitat de reacció, la coordinació adminis-
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trativa i operativa (per ex., operacions conjuntes), la detecció i in-
vestigació de la delinqüència organitzada, la detecció i investigació 
d’abús sexual infantil, la prevenció d’activitats terroristes, 
la formació relacionada amb els visats, la formació del 
personal en competències lingüístiques i intercul-
turals, l’intercanvi d’informació i la prevenció de 
la radicalització violenta, etc. 

Què s’ha fet
Implementació: la major part de l’FSI s’imple-
menta a través de la gestió compartida en for-
ma de programes nacionals anuals (convocatòries 
de propostes, contractació pública i adjudicacions 
directes). Els projectes es cofinancien en una proporció 
que pot assolir el 75 % o el 90 % per a accions específiques, i fins 
al 100 % per a assistència tècnica. La resta dels fons són gestionats 
directament o indirectament per la Comissió i poden adjudicar-se 
a través de convocatòries de propostes o concursos d’ofertes, ac-
cions de la Unió o assistència tècnica i d’emergència. 

 bit.ly/1xgdKdQ

Enllaç ràpid

És bo saber-ho
Al novembre de 2015 es van concedir fons 
d’emergència a Eslovènia i Croàcia en l’àmbit de 
la gestió de les fronteres per tal d’ajudar-los a 
gestionar els alts fluxos migratoris. Els fons 
estaven destinats a mesures ad hoc, com ara 
millorar la capacitat d’acollida de nouvin-
guts, potenciant la capacitat de les instal.lac-
ions i cobrint les despeses d’allotjament dels 
funcionaris destacats per altres Estats membres. 
Alhora, els dos Estats membres també van rebre 
finançament d’emergència del Fons d’Asil, Migració i 
Integració (FAMI) per als centres d’acollida temporal. 

El 2016, la Comissió té la intenció 
de convocar una licitació per a una 
anàlisi científica de com obtenen 
informació els migrants sobre les 
rutes, el transport, els traficants, 
les persones que els poden facil-

itar el viatge i el país de destinació. 
Concretament, caldria estudiar els 

canals de comunicació i el paper de les 
xarxes socials.

Per a més informació:   bit.ly/2dzkhZD

L’assistència d’emergència es pot proporcio-
nar per fer front a les necessitats urgents 
que resulten d’un gran nombre de ciutadans 

de països tercers que travessen les fron-
teres exteriors, per a accions com ara 

la interpretació per als tràmits de 
registre i els productes alimentaris i 
no alimentaris per a les persones als 
centres de recepció.

Les accions de la Unió són mesures 
transfrontereres o innovadores espe-

cífiques que beneficien tota la UE. 

L’FSI també es pot utilitzar per a activitats a 
països tercers o relacionades amb ells, com 
ara seminaris, tallers i projectes pilot, per 
proporcionar coneixements tècnics i opera-
tius a països tercers, així com accions que 
promoguin la confiança mútua i els intercan-
vis de bones pràctiques. 

http://bit.ly/1xgdKdQ
http://bit.ly/2dzkhZD
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Autoritats estatals i federals, organismes 
locals i regionals, ONG, empreses de dret 
públic i privat, organitzacions humanitàries, 
centres d’educació i formació, serveis d’ocu-
pació, organismes de recerca, assessors pro-
fessionals, serveis d’ajuda al jovent, sindicats, 
empresaris, empreses socials, etc. 

Beneficiaris
Refugiats i sol·licitants d’asil amb accés al 
mercat laboral. Els sol·licitants d’asil que no 
tenen accés al mercat de treball només po-
dran tenir accés al sistema educatiu si par-
ticipen en accions de formació professional 
o en accions relacionades amb l’educació 

dels seus fills. 

Principals objectius
Ocupació sostenible i de qualitat: l’FSE dóna suport a l’accés a l’ocu-
pació i a la integració sostenible en el mercat laboral. Es presta 
especial atenció a les persones en risc d’exclusió social i a persones 
de comunitats marginades. 

Inclusió social i lluita contra la discriminació: a través de la inclusió 
activa i la igualtat d’oportunitats, l’FSE dóna suport a la integració 
socioeconòmica de les comunitats marginades i lluita contra totes 
les formes de discriminació.  

Educació i formació: pel que fa als grups desfavorits, l’FSE promou 
la igualtat d’accés a una educació de qualitat i a l’aprenentatge per-
manent, en contribuir a millorar els coneixements i la promoció 
de l’orientació professional i la validació de les competències ad-
quirides. 

Administració pública i governança: per reduir la càrre-
ga administrativa i millorar l’eficiència, l’FSE està 
invertint en la creació de capacitat institucional i 
administrativa de tots els agents competents en 
matèria d’educació, formació i ocupació i polí-
tiques socials. 

Fons Social Europeu (FSE)

Els Fons Europeus disponibles

Autoritats estatals i federals, organismes locals i regionals, ONG, empreses de dret públic i privat, organitzacions hu-
manitàries, centres d’educació i formació, serveis d’ocupació, organismes de recerca, assessors professionals, serveis 
d’ajuda al jovent, sindicats, empresaris, empreses socials, etc. 

Accions subvencionables
Ocupació i mercat del treball
Assessorament individual, redacció de CV i tècniques 
d’entrevistes de treball, reconeixement de les competèn-
cies adquirides, accés als serveis d’ocupació, prevenció del treball 
no declarat, suport a l’activitat empresarial (inclòs el finançament 
d’empreses emergents i empreses socials), experiència en el tre-
ball, millora de les perspectives d’ocupació, creació de xarxes, sen-
sibilització dels empresaris, etc. 

Educació i formació
Cursos que milloren l’accés a 
l’ocupació, desenvolupen i ac-
tualitzen habilitats bàsiques i 
educatives, cursos d’idiomes i 
d’internet, que afronten l’aban-

donament escolar precoç, que 
augmenten la motivació, activi-

tats extraacadèmiques, llenguatge de 
signes, que amplien l’accés a l’educació 

superior, que milloren l’accés a escoles de 
qualitat oferint ajudes al transport (per ex., 
serveis d’autobús), més diversificació de 
l’equip docent, formació en la comprensió 
dels desavantatges educatius, la diversitat 

 bit.ly/1v7v7LH

Enllaç ràpid

http://bit.ly/1v7v7LH
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cultural i el multilingüisme, creació de capacitats (orientadors, 
treballadors/res socials i psicòlegs, mediadors i tutors), eines i 
mètodes d’ensenyament innovadors, etc. 

Salut i serveis socials
Accions destinades a millorar l’accés a uns serveis sanitaris i so-
cials assequibles i d’alta qualitat, etc. 

Drets i llibertats
Accions que protegeixen la igualtat d’accés als serveis públics i pri-
vats, que comparteixen els valors europeus i informen sobre drets 
i obligacions, etc. 

Inclusió social i integració
Prevenció de la discriminació, millora de la comprensió intercul-
tural, transmissió de valors, debats públics per donar suport a la 
inclusió, participació dels pares i mares en els centres de primera 
infància i les escoles, sensibilització, etc. 

Administració pública i governança
Treball social comunitari i promoció del paper dels ajuntaments, 
desenvolupament de formes innovadores per treballar amb mi-
grants, programes integrals d’ocupació, processos de reforma de 
les oficines de migració, creació de capacitats i habilitats per a per-
sones empleades per tal de millorar la qualitat dels procediments 
d’asil, les polítiques i els serveis de lliurament amb més valor afegit 
per als migrants, etc.  

Què s’ha fet
Implementació: l’FSE s’implementa d’acord amb la modalitat de 
gestió compartida. Les ajudes sempre van acompanyades de fi-
nançament públic o privat. Les taxes de cofinançament varien en-
tre el 50 % i el 85 % del cost total del projecte. El suport es presta 
en forma de subvencions operatives, convocatòries de propostes i 
licitacions. 

Iniciatives amb el suport de l’FSE: L’Agenda de noves qualificacions i 
ocupacions busca proporcionar a les persones la combinació d’ha-
bilitats adient per a futurs treballs. Dóna suport al reconeixement 
d’habilitats i qualificacions assolides fora de la UE. Els Centres Na-
cionals d’Informació de Reconeixement Acadèmic (CNIRA) poden 
oferir assistència a les persones migrades per obtenir el reconeix-
ement dels seus títols i estudis per tal de millorar el seu accés al 
mercat del treball. 

És bo saber-ho
El projecte alemany Lotsendienst for migrants 
va assessorar unes 1.400 persones mi-
grades a les quals interessava crear les seves 
pròpies empreses. 735 d’ells van obrir amb 
èxit les seves empreses de nova creació de-
sprés de rebre assessorament individual. 

Per a més informació:    bit.ly/2fM2eyT

Con a part del projecte eslovè Mosaic, una 
granja ecosocial, Korenika, proporciona als 
grups vulnerables coneixements i habilitats 
rellevants, així com ocupació permanent en 
la producció d’aliments ecològics, tot con-
tribuint a la revitalització del patrimoni rural.

Per a més informació:    bit.ly/1KpWveI

Una empresa social eslovena, SKUHNA, o 
Cuina Eslovena al Món, dóna feina de cuin-
ers/res i cambrers/res a persones migrades 
i refugiades per tal de millorar les seves 
condicions socials, alhora que enriqueix la 
societat eslovena.

Per a més informació:    bit.ly/2gykvBz

La Iniciativa d’Ocupació Juvenil ofereix 
suport als joves migrants que no estan ocu-
pats ni cursant educació o formació, per 
rebre una oferta de qualitat d’ocupació, 
educació continuada o aprenentatge. Els 
serveis d’ocupació, assessors professionals, 
institucions d’educació i formació, serveis 
de suport als joves i empresaris poden 
sol·licitar ajuts en l’àmbit nacional. 

L’FSE al teu país:      bit.ly/24lElT7

http://bit.ly/2fM2eyT
http://bit.ly/1KpWveI
http://bit.ly/2gykvBz
http://bit.ly/24lElT7
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Organismes i institucions públics i privats, autoritats nacionals, 
regionals i locals, ONG, serveis d’ocupació, interlocutors socials, 
centres d’educació superior i instituts de recerca, experts d’aval-
uació d’impacte, oficines nacionals d’estadística, organismes que 
faciliten microcrèdits a les persones i a les microempreses, etc. 

Beneficiaris
Sol·licitants d’asil amb accés al mercat laboral o sense, refugiats i 
migrants. 

Principals objectius
L’EaSI es dedica a reforçar els objectius i la 
coordinació de l’acció en els àmbits nacion-
al i de la UE en les àrees de l’ocupació, els 
afers socials i la inclusió. 

Pel que fa a les persones migrades, hi ha dos 
subprogrames que poden ser molt impor-
tants: l’eix Progress dóna suport al desenvo-
lupament de polítiques europees adequades 
d’ocupació, inclusió social i protecció social, 
amb especial atenció a les accions contra 
la discriminació. Fomenta el diàleg nacion-
al i internacional per tal de desenvolupar 
solucions a necessitats reals i dóna suport 
econòmic per dur a terme innovacions 
de política social i laboral. L’eix de Micro-
finançament i emprenedoria social pretén 
millorar l’accés al microfinançament per 
als grups vulnerables, en particular els mi-
grants, les dones, els joves i els treballadors 
i treballadores poc qualificats, que vulguin 
crear la seva microempresa o empresa so-
cial pròpia. 

El tercer subprograma de l’EaSI, EURES, 
fomenta la mobilitat dels treballadors i tre-
balladores dins de la UE garantint que les 
persones que busquen feina a tota la Unió 
tinguin accés a les mateixes vacants i serveis 
de suport. 

Programa de la UE per a 
l’Ocupació i la Innovació Social (EaSI)

Els Fons Europeus disponibles

El Programa de la UE per a l’Ocupació i la Innovació Social promou una ocupació sostenible i d’alta qualitat, tot ga-
rantint una protecció social adient i lluitant contra l’exclusió social, l’atur de llarga durada i la discriminació, així com 
millorant les condicions de treball i fomentant la igualtat entre homes i dones. 
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Accions subvencionables
Inclusió social i integració
Revisions entre iguals, anàlisis internacionals i anàlisis d’estudis 
de casos, avaluacions, projectes pilot, tallers i intercanvis de bones 
pràctiques sobre polítiques d’inclusió social en diferents Estats 
membres per facilitar l’aprenentatge mutu, etc. 

Ocupació i mercat del treball
La lluita contra el treball no declarat, el desenvolupament de ca-
pacitats dels proveïdors de microcrèdits per ajudar a les persones 
migrades a crear empreses, recerca en els camps de l’ac-
tivitat empresarial dels migrants i el paper de les 
empreses socials a l’hora de facilitar la seva inte-
gració al mercat laboral, serveis de consultoria 
i contractació de personal per a treballadors 
i treballadores transfronterers, activitats d’in-
formació i comunicació sobre els beneficis de 
la mobilitat geogràfica i professional, tutories 
a mida, etc. 

Educació i formació
Millora de l’alfabetització digital, aprenentatge mutu 
entre els agents d’EURES, formació de consellers d’EURES, etc. 

Administració pública i governança
Desenvolupament i activitats de les associacions transfrontereres, 
etc. 

Què s’ha fet
Implementació: Progress i EURES els ges-
tiona directament la Comissió Europea a 
través d’anuncis de licitacions i propostes. 
Per sol·licitar la garantia de Microfinança-
ment i emprenedoria social, cal contestar a 
una convocatòria de manifestació d’interès 
a la pàgina web del Fons Europeu d’Inversió. 
La Comissió no finança directament els em-
presaris i les empreses socials, sinó que per-
met que alguns proveïdors seleccionats de 
microcrèdits i inversors en empreses socials 

de la UE augmentin els préstecs. 

Coordinació amb altres mesures: l’EaSI 
complementa altres programes de la 
UE, com ERASMUS+, Drets, Igualtat 
i Ciutadania i els Fons Estructurals, es-

pecialment l’FSE i la Iniciativa d’Ocu-
pació Juvenil. 

El projecte holandès Inclusió social porta a 
porta en un barri multiètnic problemàtic, ori-
entat a les minories ètniques i als migrants a 

barris densament poblats de grans ciutats 
(Schilderswijk, l’Haia), va desenvolu-

par un mètode d’intervenció social 
per a la gestió de casos (’l’enfoca-
ment porta a porta) per augmen-
tar l’ocupació entre els pares i 
mares aturats de llarga durada i, 
així, millorar les oportunitats vi-

tals dels nens i nenes crescuts en 
llars multiètniques. 

És bo saber-ho
L’EaSi ofereix amb regularitat ajuts a les 
ONG que duen a terme recerca en les àrees de la 
inclusió social o el microcrèdit i el finançament 
de l’empresa social. Es poden finançar pro-
jectes centrats en la iniciativa empresarial dels 
migrants i projectes relacionats amb el paper de 
les empreses socials per facilitar la integració de les 
persones refugiades i migrades a la societat i al mercat del treball. 

Per a més informació:   bit.ly/2fRPyd5

 bit.ly/1pMRhl4

Enllaç ràpid

http://bit.ly/2fRPyd5
http://bit.ly/1pMRhl4
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Organismes públics, organitzacions no governamentals, bancs 
d’aliments, etc. 

Principals objectius
El principal objectiu del FEAD és reduir el nombre de persones 
pobres o amb risc de pobresa a com a mínim 20 milions abans de 
2020. Ajudant els grups que tenen més dificultats, el Fons vol re-
forçar la cohesió social i també contribueix a la recollida i distribu-
ció de les donacions d’aliments per tal de reduir el malbaratament 

de menjar. 

Beneficiaris
Les persones més necessitades identificades 
per l’Estat membre en qüestió, com aquelles 
persones que viuen en situació pobresa, 
persones sense llar, nens i nenes, gent gran, 
persones amb discapacitat i migrants, els 
sol·licitants d’asil i els refugiats. Els grups 
destinataris concrets s’identifiquen en l’àmbit 
nacional i depenen de la manera com els Es-
tats membres defineixin el tipus d’assistèn-
cia, per exemple, assistència alimentària i 
assistència material bàsica, inclusió social, 
etc. Els sol.licitants d’asil i els refugiats no són 
destinataris explícits i s’han d’esmentar en el 
programa operatiu per tal de ser elegibles. 

Fons d’Ajuda Europea 
per als més Necessitats (FEAD)

Els Fons Europeus disponibles

L’Ajuda Europea Als Més Necessitats té l’objectiu d’alleujar les pitjors formes de pobresa a la UE, com ara la manca 
d’habitatge, la pobresa infantil i la manca d’aliments. A causa de la seva naturalesa correctiva, el FEAD serveix de 
primer pas per ajudar la gent a trobar la manera de sortir de la pobresa i l’exclusió social. 

Accions subvencionables
Assistència material
L’assistència pot ser concedida només ar-
ribar a la UE, en forma d’accions a curt 
termini: paquets d’aliments o àpats, roba i 
calçat, sacs de dormir, material escolar i al-
tres articles essencials, com ara productes 
d’higiene.

Inclusió social i integració 
Només pot atorgar-se en forma d’accions 
a llarg termini un cop s’hagi sol·licitat l’as-
il, i pot incloure: activitats d’inclusió social 
fora de les mesures actives del mercat de 
treball, com ara derivar els destinataris a 
altres serveis, cursos d’idiomes, traducció 
i interpretació, accions d’orientació cívica 
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(per ex., informació sobre condicions, drets i obligacions), activ-
itats de promoció de la salut, activitats de socialització i creació 
de xarxes, formació per millorar l’autosuficiència, informació sobre 
els serveis socials disponibles i allotjaments temporals, educació 
financera, accés als serveis de salut i educació, suport psicològic i 
apoderament. 

Què s’ha fet
Implementació: el FEAD funciona amb gestió compar-
tida. Complementa el Fons Social Europeu i hi trebal-
la conjuntament. Els Estats membres poden comprar 
aliments o béns directament i lliurar-los a través d’or-
ganitzacions associades, generalment organismes pú-
blics i ONG, o bé finançar aquestes organitzacions. 

Ajuda material: cada país pot adaptar l’ajuda que dóna. L’aju-
da material pot combinar-se amb mesures d’acompanyament, com 
ara orientació i suport per ajudar els més necessitats a trobar la 
manera de sortir de la pobresa. 

La participació dels comerços socials: els aliments i béns finançats 
pel FEAD s’han de repartir gratuïtament als més necessitats. Els 
comerços socials poden participar en el programa sempre que els 
productes cofinançats es distribueixin de manera gratuïta. 

La Federació Europea de Bancs d’Aliments 
reuneix aproximadament 260 bancs d’al-
iments de 23 països europeus. Prop de 
la meitat dels aliments recollits a Europa 
vénen del programa europeu d’ajuda ali-

mentària a les persones més necessit-
ades; la resta prové de la indústria 

alimentària, minoristes i par-
ticulars. 

La xarxa FEAD és una comu-
nitat oberta que reuneix 
persones que treballen per 

reduir les pitjors formes de 
pobresa, oferint oportunitats de 

compartir bones pràctiques i idees 
sobre la manera d’ajudar els més necessi-
tats a la UE. 

Les autoritats de gestió al meu país: 
  bit.ly/2h2pslc

 bit.ly/1ArEZyw

Enllaç ràpid

És bo saber-ho
La Federació Francesa de Bancs d’Aliments reuneix 79 
bancs d’aliments en tot el territori francès. Cada 
any ajuden més d’1,8 milions de persones que 
viuen per sota del llindar de la pobresa propor-
cionant-los cistelles de menjar i àpats. 

A Croàcia s’ha repartit ajuda alimentària, pro-
ductes d’higiene i material escolar als migrants, 
juntament amb mesures d’acompanyament, com 
l’assessorament sobre la cura de la salut, la higiene 
personal i la cura dels fills. 

El projecte alemany Hilfe-Lotsinnenfürzuge-
wanderte EU-Bürgerinnen in der Armutsprosti-
tution (Ajuda a les dones migrants empeses 

a la prostitució per la pobresa) dóna as-
sistència a les dones migrants empe-

ses a la prostitució per la pobresa 
i accés a l’educació i la formació 
per als seus fills. 

http://bit.ly/2h2pslc
http://bit.ly/1ArEZyw


El municipi suec de Härnösand ha adoptat un 
enfocament holístic per rebre els migrants i refugiats. En el 

seu pla d’acció d’integració inicial per a promoure la inclusió social 
i la integració han estat clau els principis d’una forta participació de la 

societat civil, junt amb una clara divisió de responsabilitats i una intervenció 
a temps. Accions com ara una escolarització immediata, una planificació urbana 

a llarg termini, un reconeixement ràpid de les habilitats, un lloc de treball compartit 
per fer possible l’aprenentatge pràctic, la creació de llocs de trobada de la comunitat i 

l’organització d’activitats específiques de la regió estan pensades per oferir als migrants i 
refugiats hospitalitat i oportunitats per quedar-se i construir-se una nova vida al municipi.

A Andalusia i Melilla (Espanya) s’ha posat en marxa un projecte de ciutadania activa per 
lluitar contra els estereotips negatius dels migrants i els rumors destructius que s’interposen 
en el camí de la convivència en la diversitat. La iniciativa Stop rumores, que usa agents 
antirumors que ofereixen informació objectiva i raonada per contrarestar afirmacions falses 
a l’entorn local, promou la inclusió a les societats d’acollida, la sensibilització intercultural 

i la no-discriminació. 

El projecte italià d’apicultura Brave Bee té com a objectiu facilitar la integració 
social i laboral de joves sol·licitants d’asil proporcionant-los coneixements 

específics de les tècniques bàsiques de l’apicultura i la construcció 
del rusc. L’art local de l’apicultura promou la regió i protegeix 

la biodiversitat, alhora que ajuda els sol·licitants d’asil a 
afrontar millor les dificultats de la seva situació. 

Els migrants poden 
ajudar a construir societats 

inclusives 
Per a aquells que confien en trobar refugi i una nova vida a Europa, 

una integració ràpida, justa i eficaç és molt important. Com a grup Verds/
ALE, creiem que ha de ser un procés d’inversió a llarg termini que faciliti la 

participació activa i l’apoderament de tots els involucrats. Sobretot, més enllà 
dels drets i necessitats fonamentals de les persones migrades i les refugiats, 

s’han de crear oportunitats significatives perquè aquests puguin participar 
activament no només en la vida econòmica, sinó també en la vida social, cultural 
i política, tot millorant el seu sentiment de pertinença i animant-los a contribuir al 
desenvolupament de les comunitats locals. Sens dubte, una societat inclusiva que 
aculli cultures i creences diferents es beneficiarà de la diversitat.

A part de les nombroses dificultats que ja han de superar els agents sobre el 
terreny en la complexa tasca de crear oportunitats per a la integració, la 

manca de suport financer adequat representa un obstacle important. 
Tanmateix, molts bons exemples d’iniciatives locals i regionals 

ja han demostrat que la integració justa a llarg termini de 
migrants i refugiats no és tan sols una qüestió de formes 

i mitjans, sinó sobretot una qüestió de diàleg 
inclusiu i d’un fort compromís cívic. 

Grup Els 
Verds/ALE 



Green
European
Foundation

 

L’acció local 
és clau per a l’èxit

Aquesta guia es basa en la idea que les millors pràctiques i els exemples destacats de com rebre a les 
persones migrades, refugiades i sol·licitants d’asil i treballar cap a una integració amb èxit es troben en les 

comunitats i les iniciatives locals a tot Europa. A la Green European Foundation (Fundació Verda Europea) ens hem 
associat amb fundacions dels Verds de tot Europa per estudiar els punts en comú dels entorns locals i l’impacte que 

tenen en les vides dels migrants, refugiats i sol·licitants d’asil. Amb el nostre projecte ‘Refugees and Migrant Policies – 
the Local Level‘ (Polítiques per a refugiats i migrants - el nivell local), busquem identificar bones pràctiques en l’àmbit local, 

dificultats d’implementació en termes d’integració i provisió de serveis i possibles propostes verdes per a un enfocament just i 
humanitzador de l’anomenada crisi dels refugiats. 

Les publicacions de la GEF alimenten el debat 
Oferint i repartint publicacions gratuïtes volem impulsar un debat europeu. Al maig de 2016 vam publicar el fullet ‘Paving the way 
for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies‘, (Aplanant el camí per al debat dels Verds sobre polítiques de refugiats, asil i 
migració), que resumeix l’estat actual de la discussió en el si de la família dels Verds i esbossa les posicions dels Verds a les institucions 
europees, com el Partit Verd Europeu i el Grup dels Verds al Parlament Europeu. A finals de 2015 vam encarregar un estudi per 
avaluar els punts de vista dels partits dels Verds de tot Europa mitjançant la valoració de les respostes donades als qüestionaris per 
25 partits Verds de 23 països diferents. Això ens va permetre oferir una visió general d’en què estan d’acord i en què no ho estan a 
escala nacional i destacar les àrees on encara hi ha qüestions per resoldre i sobre les quals caldrà seguir discutint. 

D’altra banda, una edició temàtica recent del nostre ‘Green European Journal” va estar dedicada a aquesta qüestió tan urgent 
(‘Checkpoint Europe – The Return of Borders‘ o Punt de control Europa – El retorn de les fronteres). En aquesta edició s’hi analitzen 
les diferents maneres com estan reapareixent les fronteres a tot Europa, tant al territori com en les ments dels ciutadans 

europeus i analitza els elements d’una resposta progressiva a aquests alarmants esdeveniments. 

Guia per al finançament d’interlocutors dels Verds 
Esperem que el nostre treball contribueixi a un intercanvi animat de coneixements i experiències entre 

interlocutors dels Verds de tot Europa sobre la manera d’unir forces i fer front als reptes que tenim al 
davant, a mesura que intentem construir una Europa dels ciutadans forta, en línia amb la nostra visió. 

També confiem que la guia serveixi com a font única d’informació sobre els ajuts de la UE per als 
nombrosos interlocutors dels Verds compromesos en l’àmbit local i regional que treballen 

amb els migrants, refugiats i sol·licitants d’asil o que tenen intenció de fer-ho en el 
futur. 

http://gef.eu/
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/projects/refugees-and-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://gef.eu/publication/paving-the-way-for-a-green-debate-on-refugee-asylum-migration-policies/
http://gef.eu/publication/checkpoint-europe-the-return-of-borders/
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Organismes públics, organitzacions del sector privat (especialment 
les PIME), universitats, associacions, ONG i organitzacions de vol-
untaris, així com empreses estrangeres amb seu a la regió coberta 
pel programa operatiu corresponent.

Beneficiaris
L’abast del suport d’aquest fons pel que fa als migrants i refu-
giats cobreix els desenvolupaments d’infraestructura en diferents 
camps, com ara la regeneració urbana, l’assistència social i la salut, 
l’habitatge, l’emprenedoria i l’educació. No especifica el suport a 
determinats grups específics, però pot contribuir a reduir l’aïlla-
ment espacial o respondre a les necessitats dels grups vulnerables. 

Principals objectius
El FEDER és una de les eines de finança-
ment clau dins de la política de cohesió de 
la UE, destinada a reduir les desigualtats en 
el desenvolupament entre les regions eu-
ropees. Centra les seves inversions en inno-
vació i recerca, l’agenda digital, el suport a 
les PIME i l’economia baixa en carboni. 

Pel que fa les persones migrades i refugi-
ades, el FEDER pot complementar l’FSE 
contribuint al seu procés d’integració amb 
la inversió en infraestructura i regeneració 

urbana. Es dóna prioritat a la promoció 
de l’ocupació i a la inclusió social, 

la lluita contra la pobresa i la 
discriminació i la inversió en 
educació, formació i aprenen-
tatge permanent.

Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER)

Els Fons Europeus disponibles

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional te per objectiu reforçar la cohesió econòmica, territorial i social mit-
jançant la correcció dels principals desequilibris regionals a la UE. 

Accions subvencionables
Habitatge i infraestructura
Construcció de centres de recepció i d’acollida; de-
senvolupament d’infraestructura en aquells punts 
que es considerin crítics; desenvolupament de la 
infraestructura per als serveis socials i de salut; 
hospitals mòbils, sanejament i proveïment d’aigua; 
inversions d’infraestructura en serveis d’educació i 
millorar l’accés a l’educació (per ex., inversions en in-
fraestructures viàries i de transport); remodelació i mil-
lora d’habitatges i de les infraestructures relacionades amb 
els principis de l’eficiència energètica; inversió en habitatges de 
baix consum energètic; construcció de guarderies, escoles, centres 
comunitaris, refugis, habitatges socials i clubs juvenils, etc. 

Salut i serveis socials
Serveis d’atenció primària, serveis socials comunitaris, mediació, 
activitats de treball social, etc. 

Educació i formació
Cursos d’idiomes, educació física, etc. 

Ocupació i mercat del treball
Activitats generadores d’in-

gressos (per ex., creació d’em-
preses socials, programes de mi-

crocrèdit), etc. 

Administració pública i governança
Reforçar la capacitat institucional i l’eficièn-
cia de les administracions públiques i les 
autoritats que s’ocupen de la integració dels 
migrants i els refugiats. 

 bit.ly/1PSYV8d

Enllaç ràpid

http://bit.ly/1PSYV8d
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Què s’ha fet
Implementació: el FEDER es gestiona als Estats membres en mo-
dalitat de gestió compartida en forma de programes operatius na-
cionals aplicats per les autoritats regionals. Proporciona suport en 
forma de subvencions, premis, ajudes reemborsables i instruments 
financers. 

Complementarietat: el fons pot ser utilitzat amb més eficàcia en co-
ordinació amb el FAMI i amb les mesures d’integració social i labo-
ral (per ex., formació, cursos d’idiomes, assessorament, orientació, 
formació professional i mesures d’ocupació). 

Flexibilitat d’ús: el FEDER pot proporcionar mesures d’emergència 
adaptades a cada cas que complementen el suport del FAMI, l’FSI, 
etc. Les accions d’emergència estan relacionades amb la recepció 
de migrants i refugiats i poden incloure la creació o extensió de ca-
pacitats als centres d’acollida, refugis, tendes i contenidors. 

Les autoritats de gestió al meu país:
    bit.ly/1BqDe4U

És bo saber-ho
El projecte austríac Mingo Migrant Enterpris-
es, creat per l’Agència de Negocis de Viena, 
ofereix a les empreses de migrants suport 
i consultoria inicial, així com suport per 
tractar amb agències, autoritats i entitats fi-
nanceres a Viena.

Per a més informació:    bit.ly/2gLoDB0

El projecte de cooperació transfronterera 
MigrAlp, ideat per dues regions, el Tirol a 
Àustria i el Tirol del Sud a Itàlia, dóna suport 
al desenvolupament d’eines i serveis d’infor-
mació per a la integració de les comunitats 
migrants, alhora que lluita contra el racisme 
i la discriminació. Les principals caracterís-
tiques del projecte són una millor integració 
social i laboral i la sensibilització sobre la di-
versitat cultural a les escoles a través d’un joc 
de rols anomenat SpaceMigrants. 

Per a més informació:    bit.ly/2h2xGKv

Dimensió urbana
Les ciutats estan tenint un paper clau a l’hora de reaccionar i ad-
aptar-se als canvis demogràfics i a les noves tendències migratòries. 
Aquestes son un dels primers punts de contacte per als migrants i 
sovint han d’enfrontar-se al complex procés d’integració, que pot ex-
ercir pressió sobre les seves polítiques socials, estratègies d’ocupació 
i serveis públics. 

El programa de cooperació transfronterera URBACT dóna suport a la 
creació de xarxes de ciutats a diferents Estats membres que treballen 
sobre un tema específic. El seu projecte OPENCities va reunir ciutats 
per desenvolupar polítiques més proactives per atreure o conservar 
millor les poblacions internacionals mòbils. 

Les estratègies integrades de desenvolupament urbà sostenible estan 
fent front als reptes urbans clau i aportant millores duradores a les 
àrees urbanes en els àmbits econòmic, ambiental, climàtic, social i de-
mogràfic. Es duen a terme i s’apliquen en cooperació amb la societat 
civil, els ciutadans locals i altres nivells de govern. 

La iniciativa Urban Innovative Actions (Accions urbanes innovadores) 
proporciona a les àrees urbanes de tot Europa recursos per provar 
noves solucions als problemes urbans i veure com funcionen en la 
pràctica. 

Dimensió transfronterera
Cooperació territorial europea (INTERREG) 
promou una millor cooperació regional a 
través d’enfocaments transnacionals que 
aborden problemes comuns. El seu vessant 
de cooperació transfronterera anima els 
Estats membres a mirar als seus veïns, pro-
porcionant-los eines per gestionar conjunta-
ment els reptes socioeconòmics, ambientals i 
territorials als quals s’enfronten. Pel que fa a 
les persones migrades i a les refugiades pot 
ajudar a afrontar problemes relacionats amb 
el tràfic d’éssers humans mitjançant el suport 
a la cooperació institucional i administrativa 
entre la UE i els països no comunitaris de tota 
la Mediterrània i amb els països veïns.  

http://bit.ly/1BqDe4U
http://bit.ly/2h2xGKv
http://bit.ly/2gLoDB0
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Tots els organismes públics i privats legalment establerts als Estats 
membres, als països de l’Associació Europea de Lliure Comerç i als 
països candidats o candidats potencials en funció dels seus acords 
marc. 

Beneficiaris
Els beneficiaris de la protecció internacional (refugiats), així com els 
nouvinguts i els sol.licitants d’asil en determinades condicions. 

Els Fons Europeus disponibles

Accions subvencionables
Justícia i seguretat
Intercanvi de bones pràctiques en les àrees de sen-
sibilització, conferències i campanyes als mitjans, 
activitats d’anàlisi (estudis, recollida de dades, en-
questes i informes), material informatiu i guies, de-
senvolupament de metodologies comunes, suport a 
les organitzacions de la societat civil (ONG) que es 
dediquen a defensar la igualtat i els drets de les per-
sones, etc. 

Educació i formació
Creació de capacitats i formació per a professionals (intercanvis de 
personal, reunions d’experts, tallers), desenvolupament de mòduls 
de formació i eines de formació presencial i en línia, desenvolupa-
ment d’eines informàtiques i de comunicació, aprenentatge mutu, 
revisions entre iguals, accions de formació de formadors, cursos 
d’idiomes sobre terminologia jurídica, material educatiu, etc. 

Què s’ha fet
Implementació: el fons és gestionat i executat directament per la 
Comissió Europea (DG Justícia) a través de subvencions a accions 
i subvencions operatives, publicades en forma de convocatòries de 
licitacions i convocatòries de manifestacions d’interès. Les taxes 
de cofinançament solen variar entre el 80 % i el 90 % en casos 
excepcionals. 

Programa Justícia

Complementarietat: el Programa 
Justícia pot complementar el Pro-

grama Drets, Igualtat i Ciutadania, 
el Fons de Seguretat Interior, Erasmus+ 

i l’Instrument d’Assistència Preaccés. 

Les entitats amb ànim de lucre només poden 
accedir al programa només en col.laboració 
amb organitzacions sense ànim de lucre o 
amb organitzacions públiques.

És bo saber-ho
Durant 2016, la Comissió va dur a terme una 
convocatòria de propostes per donar suport a 
la creació de capacitats relacionades amb els 
drets de la infància orientada a professionals. A 
més, es reforçaran els sistemes de protecció de 
la infància per als nens migrants mitjançant les 
subvencions directes a les organitzacions inter-
nacionals. 

Enllaç ràpid

 bit.ly/1n7HQaL

El Programa Justícia està dedicat a desenvolupar més un espai europeu de justícia basat en el reconeixement i la 
confiança mutus.

Principals objectius
El programa busca garantir que s’apliqui de 
manera efectiva la legislació de la UE en 
matèria de justícia civil i penal a tots els Es-
tats membres, i facilitar un accés adequat a la 
justícia als ciutadans i a les empreses. Dóna 
suport a la cooperació judicial en matèria 
civil i penal i promou l’accés a la justícia i la 
protecció dels drets de les víctimes de la de-

linqüència. Fomenta la cooperació trans-
fronterera entre els Estats membres 

per tal de millorar el coneixement 
mutu i la comprensió dels sis-
temes judicials i, per tant, la 
confiança mútua.

http://bit.ly/2g7B3iU
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A causa de diversos problemes lligats específicament al gènere, les 
dones refugiades, sol.licitants d’asil i indocumentades són un grup molt 
vulnerable entre els migrants. Poden estar exposades a la violència de gènere 
en totes les etapes del seu viatge i s’arrisquen a l’aïllament al país d’acollida. El 
seu accés als serveis, l’ocupació i la formació pot ser limitat, la qual cosa porta 
a la dependència econòmica, social i cultural. Atesa la segregació de gènere 
del mercat laboral i el complex procés de reconeixement de les qualificacions, 
tot sovint troben feines poc remunerades, la qual cosa alenteix la integració. 
Moltes dones deixen els països d’origen en un intent d’assolir justícia i igualtat, 
però les polítiques discriminatòries que regeixen el procés migratori sovint 
poden debilitar-les. Per ajudar les dones migrants a desenvolupar el seu sentit 
de pertinença i fer que contribueixin d’una manera activa a la societat que les 
acull, les societats d’acollida han de tenir en compte les seves necessitats 
específiques i han d’apuntar al seu apoderament i independència mitjançant 
la promoció de polítiques de recepció i integració sensibles a les 
qüestions de gènere. 

Dones refugiades, sol.licitants 
d’asil i indocumentades 
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Organitzacions sense ànim de lucre, municipis, associacions, ajunta-
ments, obres benèfiques, fundacions, organitzacions culturals i crea-
tives, etc. 

Beneficiaris
Les persones refugiades, així com els nouvinguts i els 
sol·licitants d’asil en determinades condicions. 

Els Fons Europeus disponibles

Accions subvencionables
Els projectes poden ajudar les persones migrades a 
socialitzar i a expressar-se sense dependre d’un id-
ioma concret, i poden augmentar la conscienciació 
sobre les causes i els efectes de la migració. 

Cultura i mitjans
Pel·lícules i programes de TV europeus; festivals; traduccions 
literàries; producció de llargmetratges, animacions i documentals; 
biblioteques; promoció del patrimoni cultural; esdeveniments inter-
nacionals; exposicions; formació per a professionals de la cultura i la 
creativitat, etc. 

Què s’ha fet
Implementació: el programa el gestiona directament la Comissió Eu-
ropea a través de l’Agència Executiva d’Educació, Audiovisual i Cul-
tura, sobre la base de programes de treball anuals que descriuen les 
activitats de finançament i els imports a assignar. 

Les oficines d’Europa Creativa, ubicades a cadascun dels països partic-
ipants, proporcionen informació sobre el programa i l’accés als ajuts. 

La informació de contacte per país es pot trobar aquí:
    bit.ly/21k98gO

Els Projectes de Cooperació Europea donen suport a la cooperació 
transfronterera entre organitzacions culturals i creatives dins i fora de la 
UE. Els projectes poden impulsar l’entesa mútua entre els països d’acol-
lida i les persones migrades. Hi ha ajuts disponibles tant per a projectes 
a petita escala (el cap de projecte i com a mínim dos socis més) com 

Europa Creativa

per a projectes a gran escala (el cap de 
projecte i com a mínim cinc socis més). La 

durada màxima de tots els projectes és de 48 
mesos. 

El Sistema de Garanties dóna suport a l’accés 
al finançament de les microorganitzacions i 
les organitzacions petites i mitjanes del sector 
cultural i creatiu. 

 bit.ly/1hCkqIB

Enllaç ràpid

El programa Europa Creativa tutela i promou la diversitat cultural i lingüística d’Europa, el resultat de segles d’interac-
ció entre cultures, influències i migracions. 

Principals objectius
El programa dóna suport a projectes cultur-
als, audiovisuals i intersectorials europeus 
que afavoreixin la integració social i l’entesa 
cultural mútua. Pot millorar la visibilitat dels 
valors i les cultures europees i promoure la 

coproducció internacional. Les activi-
tats finançades donen la benvinguda 

l’aportació de persones migrades a 
la diversitat cultural d’Europa. La 
cultura pot ser per a elles una man-
era de conèixer-se, comunicar-se i 
esdevenir part de la comunitat. 

És bo saber-ho
La convocatòria del Projecte de cooperació eu-
ropea: integració dels refugiats es va fer el 2016 
amb l’objectiu de donar suport a projectes des-
tinats a facilitar la integració dels refugiats a Eu-
ropa i millorar l’entesa cultural mútua, el diàleg 
interreligiós i la tolerància. Busca ajudar a les 
persones refugiades a socialitzar i a expres-
sar-se sense parlar la llengua del país d’acollida, 
promoure els valors democràtics i donar als ci-
utadans de la UE l’oportunitat d’aprendre dels 
valors i les cultures dels refugiats.

http://bit.ly/1hCkqIB
http://bit.ly/21k98gO


23

Guia d’ajuts de la UE sobre migració i asil 

GREENS-EFA.EU

Qui pot sol.licitar els ajuts
Autoritats locals i regionals, organitzacions sense ànim de lucre, or-
ganitzacions de la societat civil, organitzacions educatives, culturals 
i juvenils, centres de recerca, grups de reflexió, plataformes d’organ-
itzacions paneuropees, etc. 

Beneficiaris
Persones beneficiaries de protecció internacional (ref-
ugiats), així com les nouvingudes i els sol·licitants 
d’asil en determinades condicions. 

El programa està obert potencialment als països 
en vies d’adhesió, països candidats i països 
candidats potencials, sempre que hagin signat 
un Memoràndum d’entesa amb la Comissió..

Punt de contacte  al meu país :     bit.ly/RE21BH

És bo saber-ho
El projecte belga MyStory – Media and Mi-
grants, que s’ha posat en marxa l’any 2016, 
estudiarà la manera com els principals mitjans 
determinen la percepció que tenen els ci-
utadans dels migrants i refugiats, estudiant els 
missatges dels mitjans, creant contingut per 
proporcionar una contranarrativa i fomentant 
la participació dels ciutadans. 

Per a més informació:    bit.ly/2gVKe7q

Principals objectius
El programa, enfocat específicament a la lluita 
contra l’estigmatització dels migrants i a l’im-
puls del diàleg intercultural i la comprensió 
mútua, promou la participació democràtica i 
cívica en forma de projectes d’agermanament 
de ciutats que mobilitzen els participants per 
discutir temes concrets de política europea i 

oportunitats de desenvolupament per a la 
participació social i el voluntariat, xarxes 

de ciutats que donen suport a municipis 
que treballen junts en un tema comú, 
i projectes de la societat civil que 
ofereixen una possibilitat de partici-
pació directa en el procés de formu-
lació de polítiques. 

Europa amb els Ciutadans

Els Fons Europeus disponibles

 bit.ly/1SYcUup

Enllaç ràpid

Accions subvencionables
Inclusió social i integració 
Associacions entre ciutats per debatre qües-
tions de política europea (agermanament de 
ciutats), xarxes de ciutats per explorar temes co-
muns i compartir recursos, projectes de la societat 
civil que permetin participar directament en la formu-
lació de polítiques de la UE, revisions paritàries, reunions 
d’experts, activitats de sensibilització, etc.

Què s’ha fet
Implementació: El Fons Europa amb els Ciutadans el gestiona directa-
ment la Comissió Europea i s’implementa a través de l’Agència Exec-
utiva d’Educació, Audiovisual i Cultura a partir de programes de tre-
ball anuals. El finançament està disponible en forma de subvencions 
per accions amb un termini de temps limitat, subvencions operatives 
destinades a grups de reflexió i organitzacions de la societat civil i 
contractes públics. Els percentatges de cofinançament estan disponi-
bles als programes de treball respectius. 

Dins de les prioritats específiques per a 2016-2020, el programa 
també se centrarà en La lluita contra l’estigmatització dels migrants i la 
creació d’arguments contraris per fomentar el diàleg intercultural i l’enten-
iment mutu. 

Europa amb els Ciutadans es dedica a fomentar la consciència i la comprensió de la UE, la seva història, diversitat i valors, 
així com a ajudar la gent a involucrar-se més en activitats cíviques i democràtiques.

http://bit.ly/RE21BH
http://bit.ly/2gVKe7q
http://bit.ly/1SYcUup
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Organitzacions de la societat civil, ONG, organismes del sector pú-
blic, autoritats regionals i locals, xarxes europees, centres de recer-
ca, escoles, centres de formació, etc. 

Beneficiaris
Els beneficiaris de la protecció internacional (ref-
ugiats), així com els nouvinguts i els sol.licitants 
d’asil en determinades condicions. 

Accions similars: altres programes 
de la UE relacionats amb la promo-

ció i la protecció dels drets humans 
són l’Instrument Europeu per a la De-

mocràcia i els Drets Humans, que promou la 
democràcia, l’estat de dret i el respecte dels 
drets humans fora de la UE, i Europa per als 
Ciutadans, que fomenta la comprensió de la 
història i la diversitat de la UE.

És bo saber-ho
El projecte transnacional GEMMA contra la 
violència: apoderament basat en el gènere de les 
migrants mitjançant un enfocament multiagència 
promou l’aplicació dels instruments existents 
de drets humans a través d’un enfocament in-
tersectorial, per tal d’abordar les causes fona-
mentals de la violència i ajudar les dones mi-
grants supervivents de violències. Per a més 
informació: 

Per a més informació:    bit.ly/2i1QQ2Y

Principals objectius
El programa assegura que els drets i les lliber-
tats de les persones es respectin en la pràctica 
fent-los més visibles i més consistents a tota 
la UE. El seu objectiu de promoure la no-dis-
criminació i els drets dels infants, augmentar 

la sensibilització i lluitar contra el rac-
isme, la xenofòbia i la violència contra 

les dones i els infants se centra en 
gran manera en els migrants. 

Drets, Igualtat i Ciutadania

Els Fons Europeus disponibles

 bit.ly/1pBWgDi

Enllaç ràpid

Accions subvencionables
Drets i llibertats
Intercanvi de bones pràctiques, conferències i 
campanyes de sensibilització, activitats d’anàlisi, 
material d’informació, accions per protegir la igualtat 
i els drets humans, cura dels nens migrants no acompan-
yats i promoció dels seus drets, finestreta única d’informació per als 
nouvinguts, accions amb valor afegit europeu, etc. 

Educació i formació
Creació de capacitats i formació per a professionals, desenvolu-
pament de mòduls de formació i eines de formació presencial i en 
línia, aprenentatge mutu, revisions entre iguals, accions de formació 
de formadors, cursos d’idiomes sobre terminologia jurídica, material 
educatiu, etc. 

Què s’ha fet
Implementació: el Programa de Drets, Igualtat i Ciutadania és gestionat 
i executat directament per la Comissió Europea (DG Justícia) a través 
de subvencions d’accions i subvencions operatives, publicades en for-
ma de convocatòries de licitacions i convocatòries de manifestacions 
d’interès. La taxa de cofinançament dels projectes sol ser del 80 %. 

Les entitats amb ànim de lucre només poden accedir al programa en 
col.laboració amb organitzacions sense ànim de lucre o amb organ-
itzacions públiques. 

El programa de drets, igualtat i ciutadania promou i protegeix la igualtat i els drets de les persones, tal com estan con-
sagrats al Tractat de la Unió Europea, la Carta de Drets Fonamentals i les convencions internacionals de drets humans. 

http://bit.ly/1pBWgDi
http://bit.ly/2i1QQ2Y


Un dels grups especialment en risc són els infants 
i els menors migrants. Les seves vides poden estar 
amenaçades i els seus drets violats de camí al país amfitrió. 
Sovint són separats de les seves famílies, pateixen per la 
manca de mitjans econòmics i xarxes de suport i, per tant, 
són especialment vulnerables a la violència, l’explotació 
i la trata. Independentment de la nacionalitat i condició 
de migrants, caldria donar assistència prioritària als infants 
i als menors, sobretot a través de sistemes de protecció 
especials, mesures per evitar la separació de les famílies i 
fomentar la reunificació familiar i mesures que garanteixin un 
accés ràpid als tràmits d’asil, la salut, l’educació i l’assistència 
jurídica. 

Els infants migrants
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Qui pot sol.licitar els ajuts
Poden accedir a Erasmus+ les organitzacions participants com ara 
universitats, proveïdors d’educació i formació, grups de reflexió, 
organitzacions de recerca, grups de joves i empreses particulars, i 
participants individuals (estudiants, personal docent i formadors, tre-
balladors/res amb joves i voluntaris), que poden participar a través 
d’organitzacions que prenen part en el programa. 

Beneficiaris
Es presta especial atenció als participants d’entorns desfa-
vorits, en particular a persones migrades i refugiades, 
que poden participar en totes les àrees del programa. 
Tanmateix, les condicions específiques varien segons 
els Estats membres. 

Què s’ha fet
Implementació: el programa 
l’implementen tant les agèn-

cies nacionals dels Estats mem-
bres com directament la Comis-

sió Europea, a través de l’Agència 
Executiva d’Educació, Audiovisual i 

Cultura. Els beneficiaris poden presentar 
les sol·licituds mitjançant la convocatòria 
general de propostes, les convocatòries de 
propostes específiques i les licitacions. Els 
percentatges de cofinançament depenen 
de cada acció. Les persones físiques només 
poden sol·licitar els ajuts a través d’organ-
itzacions, no directament. 
La informació detallada està disponible a la 
pàgina del Programa:     bit.ly/2dsd80y

Principals objectius
El programa proporciona ajuts en el camp 
de l’educació, la formació, el jovent i l’esport. 
Dóna suport a la mobilitat de les persones per 
millorar l’ocupabilitat i la cooperació trans-
nacional amb vistes a compartir pràctiques 
innovadores. S’encoratgen aquelles accions 
per fomentar la inclusió social dels migrants, 
prevenir la radicalització, donar suport al 

reconeixement de qualificacions i pro-
moure el multilingüisme, la toleràn-

cia i els valors comuns.

Erasmus+

Els Fons Europeus disponibles

 bit.ly/29PsCWi

Enllaç ràpid

Accions subvencionables
Educació i formació
Formació per a nens i nenes refugiats i migrants, aules 
interculturals, promoció de la tolerància i la diversitat a les 
aules, desenvolupament de les capacitats dels centres d’ed-
ucació i formació, millora de l’alfabetització mediàtica, formació en 
competències per tractar amb realitats complexes a l’aula i l’aban-
donament escolar precoç, accions de suport als treballadors i trebal-
ladores joves, reconeixement d’habilitats i competències, suport a 
estudiants amb necessitats especials, cursos d’avaluació lingüística en 
línia, formació de voluntaris per assessorar sobre estudis i ocupació, 
serveis de mediació, proves en cas d’estudis indocumentats, reem-
borsament del cost associat als estudis a centres d’educació superior, 
activitats d’aprenentatge no reglat, voluntariat, etc. 

Inclusió social i integració 
Accions per promoure la integració, debats i conferències de sensi-
bilització, assessorament jurídic o serveis mèdics proporcionats per 
estudiants, cursos d’orientació, formació per adaptar-se a la cultura 
local, etc. 

Erasmus+ es dedica a millorar l’educació, la formació i l’aprenentatge no reglat per als joves, com a mitjà per crear 
ocupació i millorar la competitivitat d’Europa. 

http://bit.ly/2dsd80y
http://bit.ly/29PsCWi
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Suport lingüístic en línia per a refugiats: 200.000 llicències de suport 
lingüístic en línia Erasmus+ per a avaluacions i cur-
sos d’idiomes es posaran a disposició dels refu-
giats durant un període de tres anys a partir de 
2016. Més informació disponible a través de 
les agències nacionals Erasmus+.

Reconeixement de qualificacions acadèmi-
ques: informació sobre la manera de deter-
minar si un refugiat pot ser admès o no al 
programa, si es rep una sol·licitud amb doc-
umentació de les qualificacions obtingudes o 
sense:    bit.ly/22rb2xx

És bo saber-ho
El projecte de cooperació transfronter-

era Clarity es va pensar per ajudar els 
migrants amb coneixements limitats 
d’idiomes a accedir a la formació 
bàsica en la seva llengua al lloc de 
treball. La cooperació amb els em-
presaris va significar que la formació 

va ser d’utilitat immediata en llocs de 
treball reals. Per a més informació: 

Per a més informació:   bit.ly/2gl7Sw0

El principi d’associació dóna suport a la 
participació activa de les autoritats regionals i locals, 
la societat civil i les ONG en la preparació, l’execució, el 
seguiment i l’avaluació dels programes de finançament, 
que són clau per al desenvolupament sostenible. Un 
mètode de baix a dalt ofereix als actors l’oportunitat 
de dissenyar els seus projectes i estratègies de 
desenvolupament propis amb el suport de la UE. 

Principi d’associació

http://bit.ly/22rb2xx
http://bit.ly/2gl7Sw0
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Qui pot sol.licitar els ajuts
ONG que proporcionen els primers auxilis als migrants nouvin-
guts, autoritats públiques i altres organismes públics, centres de 
recerca i salut, universitats, organismes internacionals, etc. 

Beneficiaris
Els beneficiaris de la protecció internacional (refugiats), així com els 
nouvinguts i els sol.licitants d’asil en determinades condicions. 

Els Fons Europeus disponibles

Accions subvencionables
Salut i assistència social
Avaluacions sanitàries, vacunacions, mesures 
higièniques generals, educació i promoció de la 
salut, sistema de seguiment per traçar el tracta-
ment dels migrants, millor accés a la sanitat per 
als migrants vulnerables, accions comunitàries i 
cures domiciliàries, serveis recreatius, reorientac-
ió d’especialistes a metges de família, prevenció de 
les malalties contagioses i cròniques, tractament de les 
malalties mentals (per ex., d’estrès posttraumàtic), telemedicina i 
atenció mòbil, anàlisi dels historials mèdics usats als punts d’accés, 
formació per als professionals de primera línia, etc.

Què s’ha fet
Implementació: el programa el gestiona directament la Comissió 
Europea a través de l’Agència Executiva de Consumidors, Salut, 
Agricultura i Alimentació, a partir de Programes de Treball anuals. Hi 
ha dos mecanismes de finançament principals: les subvencions i les 
licitacions. Les convocatòries de propostes, les licitacions, les accions 
conjuntes i les manifestacions d’interès es publiquen tot l’any. Les 
taxes de cofinançament de la UE varien entre el 60 % i el 80 %. 

El projecte Aspectes de salut pública de la migració a Europa (PHAME) 
ajuda els Estats membres a reforçar els sistemes de salut per abordar 
els aspectes sanitaris de la migració i protegir la salut dels migrants. 

Programa de Salut de la UE

Els Punts focals nacionals (PFN) 
són experts nacionals que pro-
mouen les oportunitats del Pro-

grama Sanitari i assessoren i as-
sisteixen els sol.licitants. 

La llista dels PFN està disponible aquí:
    bit.ly/2fRJO31

 bit.ly/2gJL9qO

Enllaç ràpid

El Programa de Salut de la UE dóna suport a l’estratègia general Europa 2020 per convertir la UE en una economia 
intel.ligent, sostenible i inclusiva que promogui el creixement per a tothom mitjançant la inversió en la salut de la po-
blació. 

Principals objectius
El programa implementa l’estratègia san-
itària de la UE per millorar la salut de la 
gent i reduir les desigualtats sanitàries. Els 
seus objectius principals són promoure la 
salut, prevenir les malalties i millorar l’accés 
a una sanitat millor i més segura. Pel que 
fa als migrants, el programa de salut de la 

UE dóna suport a l’atenció primària i a 
les inversions en salut per reduir les 

desigualtats i l’exclusió social. 

És bo saber-ho
El projecte 8 ONG a 11 Estats ajuda les autor-
itats sanitàries a oferir serveis sanitaris als 
migrants nouvinguts, especialment als nens, 
als menors no acompanyats i a les dones 
embarassades, a través d’unitats mòbils de 
vigilància i resposta sanitària (avaluacions 
de salut física i mental, suport psicosocial).

Per a més informació:    bit.ly/2hv53ck

http://bit.ly/2fRJO31
http://bit.ly/2gJL9qO
http://bit.ly/2hv53ck


El dret d’accés a la salut està consagrat dins la Carta de 
Drets Fonamentals i se li ha de garantir a tothom “en les 
condicions que estableixen les legislacions nacionals”. 
L’accés a la salut per als migrants irregulars varia segons 
els països, de garantir el ple accés a l’atenció només en 
cas d’urgència. Fins i tot als Estats membres on tenen ple 
dret a l’atenció, l’accés pot estar limitat per barreres com 
ara lleis que penalitzen l’estada irregular, les obligacions 
d’informar imposades als metges i professionals de la 
medicina, els problemes d’idioma i la manca de xarxes 
socials i de coneixement del sistema de salut. 

Accés a la salut
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Altres fons

El Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural és el principal 
instrument de finançament per posar en pràctica la política de de-
senvolupament rural de la UE que ajuda les zones rurals a fer front 
als reptes econòmics, ambientals i socials del segle XXI. 
Pel que fa a les persones migrades, el FEADER ofereix 
suport als ajuntaments de les zones rurals per a totes 
les activitats de promoció de la inclusió social, la 
reducció de la pobresa i el desenvolupament 
econòmic. El fons pot contribuir principalment 
en forma d’ajuda a mig termini (2-3 anys) a les 
àrees clau següents: habitatge, salut, educació i 
ocupació. 

Dins les accions de finançament inclouen l’habitat-
ge i les mesures d‘infraestructura bàsica; els serveis 
essencials com l’aigua, els residus i l’electricitat; els serveis 
relacionats amb l’educació, com les guarderies, les escoles i els au-

El Fons Europeu Marítim i de la Pesca promou la inclusió social, la 
reducció de la pobresa i el desenvolupament econòmic en la pesca i 
l’aqüicultura. Dóna suport a les estratègies desenvolupades 
pels Grups d’Acció Local de la Pesca que solen ubicar-se 
al llarg de la costa i, per tant, a la primera línia d’ar-
ribada de persones migrades i sol·licitants d’asil.

El Fons finança la formació professional i l’edu-
cació dels sol·licitants d’asil i els refugiats per mil-
lorar-ne la integració al mercat laboral o bé poden 
beneficiar-se’n com a ajuda per a que joves pesca-
dors i nous productors aqüícoles sostenibles posin 
en marxa els seus projectes. En certes situacions, hi ha 

tobusos; serveis de salut, formació profes-
sional i idiomes; punts de trobada i activitats 
comunitàries; adquisició de coneixements en 

els sectors de l’agricultura, l’alimentac-
ió i la silvicultura; educació sobre el 

medi ambient i l’alimentació; i una 
ajuda inicial per crear productes 
no agrícoles, com productes 
tradicionals i d’artesania. Es 
pot accedir als ajuts en l’àmbit 
nacional o regional a través 
dels Grups d’Acció Local o bé di-

rectament a través de les autori-
tats públiques en cooperació amb 

els interlocutors locals. 

Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER)

ajuts disponibles per a l’acollida dels sol·licit-
ants d’asil dins o fora del sector de la pesca. 

La major part dels ajuts es gestionen de 
manera compartida i s’implementen 

d’acord amb els programes oper-
atius nacionals, i les autoritats 
nacionals decideixen quins pro-
jectes finançar. La Comissió Eu-
ropea en gestiona directament 
una petita part. El percentatge 

màxim de cofinançament sol ser 
del 75 %. 

 bit.ly/2h8nLH8

Enllaç ràpid

Enllaç ràpid

 bit.ly/2gRwPwA

Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) 

http://bit.ly/2h8nLH8
http://bit.ly/2gRwPwA
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L’ajuda exterior

L’IEDDH es va crear per promoure la democràcia i els drets humans a països tercers. Dóna suport a la cooperació amb 
la societat civil sobre temes de democràcia i drets humans, inclosos els drets dels migrants i els sol·licitants d’asil. Es 
poden concedir ajuts a accions que promoguin la llibertat d’associació i d’expressió, així com a accions per reforçar 
l’estat de dret, lluitar contra la discriminació, prevenir la tortura i donar suport als defensors dels drets humans. Dins 
de la UE, les mesures finançades poden incloure el treball amb víctimes de la tortura. 

Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans (IEDDH) 

Instrument de Cooperació al Desenvolupament (ICD) 

L’ICD es dedica a eradicar la pobresa als països en desenvolupament d’Àsia, l’Orient Mitjà, Amèrica Llatina i el sud 
d’Àfrica. També aborda els problemes dels fluxos migratoris, especialment la situació dels menors no acompanyats, els 
sol·licitants d’asil i les dones, tot fomentant el paper clau de les organitzacions de la societat civil i les autoritats locals. 
Les mesures finançades poden incloure la integració i protecció dels drets de les persones migrades i les seves famílies 
a les societats d’acollida, especialment les accions que millorin la igualtat d’accés a l’educació, reforcin la inclusió social 
i la igualtat de gènere i lluitin contra la discriminació i contra totes les formes de violència. 

L’IPA dóna suport econòmic als països candidats, preparant-los per als drets i obligacions que comporta l’adhesió a 
la UE. Ofereix finançament a Albània, l’ex república iugoslava de Macedònia, Montenegro, Sèrbia, Turquia, Bòsnia i 
Kosovo. El suport de preadhesió per a activitats relacionades amb la migració pot incloure accions de lluita contra 
la trata d’éssers humans, el suport a les víctimes de la violència, la construcció de centres d’acollida, la prestació de 
serveis d’emergència, com ara aigua potable, sanejament i higiene, atenció sanitària i habitatge, així com assegurar el 
desenvolupament de capacitats i la coordinació a escala regional.

Instrument d’Ajuda Preadhesió (IPA)

Instrument d’Associació (IA)

L’IA té com a objectiu donar suport a la dimensió exterior de les polítiques interiors de la UE en àrees com la 
competitivitat, la recerca i innovació i la migració. Fomenta la cooperació amb països que tenen papers importants 
en els afers mundials, com la Xina, Rússia, alguns països d’Amèrica Llatina, etc. També ofereix un suport valuós al 
diàleg polític i als interessos estratègics mutus en els terrenys del dret civil internacional, la cooperació judicial, la 
igualtat i la migració.  
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Comissió Europea (DG Immigració i Afers Interiors)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Oficina Europea de Suport a l’Asil (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Xarxa Europea de Migracions (EMN)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Fòrum Europeu de la Migració (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Web Europea sobre Integració
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

Agència de l’ONU per als Refugiats (ACNUR)
http://www.unhcr.org/

Plataforma per a la Cooperació Internacional sobre Immigrants Indocumentats (PICUM)
http://picum.org/en

Grup de Política de Migració (MGP)
http://www.migpolgroup.com/

Consell Europeu sobre Refugiats i Exiliats (ECRE)
http://www.ecre.org/

Programa Europeu per a la Integració i la Migració (EPIM)
http://www.epim.info/

Xarxa Europea de Dones Migrants
http://www.migrantwomennetwork.org/

Grup de Treball Migració i Integració (Eurocities)
http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Plataforma social
http://www.socialplatform.org/

Per a més 
informació
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Principals referències 

Comissió Europea

Parlament Europeu

La teva guia d’ajuts de la UE   
(Els Verds / ALE)

Xarxa Europea sobre Migracions

Programa Europeu per a la 
Integració i la Migració

Centre de Política 
Europea

Centre d’Estudis de 
Política Europea

Conferència de Regions Per-
ifèriques i Marítimes d’Europa

Agència de l’ONU per 
als Refugiats EUROCITIES

Plataforma de Cooperació Inter-
nacional per a Immigrants 
Indocumentats

ESPON

http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/
http://www.greens-efa.eu/en/article/your-guide-to-eu-funding/
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