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Pressupost

Total de la convocatòria: 111.550 M€ per als 6 Lots

Lot 1 (Àfrica sub-sahariana): €40M

Lot 2 (Asia i Pacífic): €20M

Lot 3 (Amèrica Llatina, Central i Caribe): €20M

Lot 4 (Veinatge est i sud): €18M

Lot 5 (Partenariats de Ciutats Sostenibles): €8M

Lot 6 (Partenariats de Ciutats Sostenibles en països fràgils): €5,5M

Finançament entre un 50% i un 95% dels costos elegibles dels projectes.

Pressupost per projecte entre €2 i 5 M€ pels 4 Lots gegràfics i entre €500mil i 1€M pels Lots 5 i 6

Durada Projectes de 24 a 48 mesos de durada.

Data límit

Concept note: 27/03/2020 (12:00)

Resutats 1a fase: Maig 2020

Full aplication: Juny 2020

Resultats 2a fase: Juliol 2020 (notificació de la subvenció setembre 2020)

Signatura del projecte prevista: Octubre 2020

Descripció

L’objectiu global de la convocatòria: promoure el desenvolupament urbà integral a través de col·laboracions 

bilaterals entre autoritats locals dels Estats Membre de la UE i països socis segons l'Agenda 2030 de desenvolupament 

sostenible. Els consorcis donaran suport a autoritats locals dels països socis per abordar el desenvolupament urbà 

sostenible mitjançant la creació de capacitats i la prestació de serveis per tal millorar la consecució de l’ODS11 i la 

localització dels ODS.

Objectius específics (els consorcis que es presentin en els Lots 1, 2, 3, 4 i 5 han de triar obligatòriament l'OE 1 i com a 

mínim un dels altres OE2, OE3 o OE4):

OE 1. Reforçar la governança urbana (objectiu obligatori)

OE 2. Assegurar la inclusió social a les ciutats

OE 3. Millorar la resiliència i es desenvolupament verd de les ciutats

OE 4. Millorar la prosperitat i la innovació a les ciutats

Prioritats: Les propostes han d'indicar i justificar explícitament com adrecen aquestes 4 prioritats:

1) Demostrar com contribueixen a la consecució de l'ODS11:

2) Integrar en les activitats la promoció de l'aprenentatge i/o l'intercanvi entre iguals i/o el desplegament a curt termini 

de l'experiència dels funcionaris públics a nivell subnacional per a un desenvolupament urbà sostenible - 

agermanament/cooperació descentralitzada;

3) Promoure enfocaments multiactor i multisectorials.

4) Promocionar l'aproximació "Basada en els drets" de cooperacióal desenvolupament de la UE.

Prioritats addicionals (la inclusio de com a minim una de les propritats addicionals es considerara de valor afegit):

1) La cooperació triangular entre dos o més països en desenvolupament recolzats per un país desenvolupat per 

implementar programes i projectes de cooperació a través d'intercanvis de coneixements, habilitats, recursos i 

coneixements tècnics.

2) Les ciutats intel·ligents: l'us de les tecnologies de la informació i la comunicació per augmentar l'eficiència operativa de 

les ciutats, compartir informació amb el públic i millorar la qualitat dels serveis publics i el benestar dels ciutadans.

3) La creació de llocs de treball: paper crític de les autoritats locals en el foment del creixement i l'ocupació (legislacio 

empresarial aplicació a nivell subnacional, iniciar un negoci, permisos de construcció i registre de terres, electricitat, 

registrar la propietat, pagar impostos, imposar contractes), en la connexió de les comunitats amb les xarxes 

econòmiques mundials i els diferents tipus d'actors, difusio de la informacio, etc. 

Activitats: aprenentatge d'igual a igual (peer-to-peer)i/o intercanvis i/o desplegament a curt termini de funcionaris de 

nivell subnacional experts en desenvolupament urbà sostenible - agermanaments/cooperació decentralitzada

Destinataris/Elegibilitat

Autoritats locals o xarxes d’autoritats locals

o   1 lead applicant (pot estar a la UE o països tercers)

o   Minim d'1 co-applicant  (pot estar a la UE o països tercers)

o   Entitats afiliades (amb alguna relacio preexistent, via control o afiliacio)

Altres: associats, contractats, etc. (no cal que respectin els criteris d'elegibilitat).

Enllaç
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-

services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=167744

