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FUNDOS	
  DA	
  UE	
  PARA	
  O	
  PODER	
  LOCAL	
  
	
  
Introdução	
  
	
  
Coincidindo	
   com	
   a	
   crescente	
   importância	
   da	
   economia	
   baseada	
   nos	
   recursos	
  
marinhos,	
   na	
   qual	
   as	
   Regiões	
   Ultra-‐periféricas	
   (RUP)	
   são	
   peças	
   fulcrais,	
   estas	
  
beneficiam	
   no	
   contexto	
   da	
   Estratégia	
   2020	
   de	
   um	
   enquadramento	
   extremamente	
  
favorável,	
  consituindo-‐se	
  este	
  período	
  uma	
  janela	
  de	
  oportunidade	
  para	
  aprofundar	
  
o	
  desenvolvimento	
  baseado	
  na	
  sustentatibilidade,	
  na	
  inclusão	
  e	
  na	
  inovação.	
  Neste	
  
cenário	
  caberá	
  às	
  instituições	
  administrativas	
  públicas	
  regionais	
  e	
  locais	
  o	
  papel	
  de	
  
dinamizadores	
  complementares	
  de	
  um	
  sistema	
  económico	
  e	
  social	
  orientado	
  para	
  a	
  
inovação.	
  
	
  
No	
  que	
  diz	
  respeito	
  às	
  disposições	
  da	
  União	
  Europeia	
  relativamente	
  às	
  RUP	
  entende-‐
se	
   que	
   doravante	
   os	
   apoios	
   prestados	
   devem	
   ser	
   vistos	
   tanto	
   como	
   elementos	
   de	
  
uma	
  política	
  de	
  Compensação	
  dos	
  Custos	
  de	
  Ultraperificidade,	
  como	
  “oportunidades	
  
de	
   atração	
   e	
   fixação	
   de	
   atividades	
   inovadoras	
   e	
   de	
   I&DT“	
   e	
   “oportunidades	
   de	
  
criação	
   e	
   sustentação	
   de	
   emprego”.	
   Para	
   além	
   disso,	
   as	
   RUP	
   deverão	
   constituir-‐se	
  
como	
  regiões	
  charneira	
  do	
  espaço	
  político	
  e	
  geográfico	
  da	
  UE,	
  devendo	
  para	
  o	
  efeito	
  
aprofundar-‐se	
   as	
   relações	
   comerciais	
   com	
   os	
   países	
   vizinhos,	
   relação	
   para	
   as	
   quais	
   é	
  
necessário	
  reforçar	
  a	
  competividade	
  das	
  PME,	
  assente	
  na	
  inovação.	
  	
  
	
  
Em	
   consequência	
   destas	
   disposições	
   foram	
   criados	
   instrumentos	
   de	
   apoio	
   ao	
  
desenvolvimento	
   tecnológico,	
   previstos	
   nos	
   RIS	
   –	
   3	
   (Research	
   and	
   Innovation	
  
Strategies	
   for	
   Smart	
   Specializations)	
   de	
   cada	
   região,	
   os	
   quais	
   têm	
   em	
   vista	
   a	
  
transformação	
  dos	
  condicionalismos	
  próprios	
  destes	
  espaços	
  em	
  oportunidades,	
  ao	
  
reforço	
   da	
   coesão	
   social	
   como	
   forma	
   de	
   minorar	
   o	
   impacto	
   da	
   crise	
   financeira	
  
contemporânea	
  e	
  ao	
  desenvolvimento	
  que	
  tenha	
  em	
  consideração	
  a	
  fragilidade	
  dos	
  
eco-‐sistemas	
   insulares.	
   Para	
   além	
   dos	
   apoios	
   directos	
   da	
   UE,	
   disponibiliza-‐se	
  
instrumentos	
   de	
   natureza	
   financeira	
   com	
   vista	
   à	
   criação	
   das	
   condições	
   de	
  
alavancagem	
  da	
  iniciativa	
  privada	
  e	
  da	
  economia.	
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Coube	
  às	
  administrações	
  públicas	
  ao	
  nível	
  regional	
  a	
  elaboração	
  da	
  estratégia	
  geral	
  
do	
   plano	
   de	
   inovação	
   tecnológica	
   para	
   cada	
   região	
   e	
   a	
   sua	
   concretização,	
   as	
   quais	
  
apresentam	
  características	
  distintas	
  mas	
  também	
  aspectos	
  comuns	
  como	
  é	
  o	
  facto	
  
de	
  darem	
  particular	
  atenção	
  à	
  inovação	
  tecnológica	
  e	
  processual	
  em	
  detrimento	
  de	
  
outras	
  vertentes	
  da	
  inovação.	
  Às	
  instituições	
  da	
  administração	
  pública	
  local	
  cabe	
  um	
  
contributo	
  de	
  complementaridade	
  no	
  sentido	
  de	
  desenvolverem	
  acções	
  em	
  campos	
  
não	
  totalmente	
  explorados.	
  	
  
	
  
Neste	
   sentido,	
   importa	
   referir	
   que	
   para	
   além	
   dos	
   programas	
   criados,	
   os	
   diversos	
  
grupos	
   de	
   trabalho	
   constítuidos	
   para	
   reflectirem	
   técnica	
   e	
   científicamente	
   a	
  
problemática	
   da	
   inovação	
   no	
   espaço	
   da	
   UE	
   no	
   âmbito	
   de	
   um	
   novo	
   paradigma	
   de	
  
desenvolvimento	
   criaram	
   instrumentos	
   teóricos	
   e	
   práticos	
   que	
   permitem	
   ao	
   poder	
  
local,	
   em	
   parceria	
   com	
   o	
   sector	
   privado,	
   constituirem-‐se	
   como	
   agentes	
   activos	
   no	
  
ambicioso	
   e	
   fascinante	
   novo	
   papel	
   solicitado	
   às	
   RUP.	
   Como	
   exemplos,	
   releve-‐se	
   a	
  
decisiva	
   acção	
   que	
   poderão	
   ter	
   quanto:	
   às	
   intervenções	
   integradas	
   no	
   território,	
  
urbano	
  ou	
  rural;	
  quanto	
  à	
  salvaguarda	
  da	
  identidade	
  local	
  e	
  da	
  diversidade	
  cultural	
  
europeia,	
   activos	
   fundamentais	
   no	
   contexto	
   do	
   turismo	
   cultural	
   e	
   considerados	
  
primordiais	
   na	
   estratégia	
   europeia	
   para	
   o	
   sector;	
   e	
   quanto	
   à	
   criação	
   de	
   condições	
  
necessárias	
   ao	
   empreendendorismo,	
   à	
   criação	
   de	
   emprego,	
   e	
   consequente	
  
desenvolvimento	
   económico,	
   e	
   social	
   das	
   populações,	
   factores	
   necessários	
   às	
  
sociedade	
  orientadas	
  para	
  a	
  inovação.	
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Lista	
  de	
  Fundos	
  Europeus
Nome do Fundo

Pequena Descrição
Orçamento anual
Subsídios para a promoção do diálogo social no Inter
profissional e nível sectorial. Programas financiados seguintes
INDUSTRIAL RELATIONS AND SOCIAL Comunicação da CE : " Um quadro para a promoção da
Annual budget: 14
DIALOGUE
participação financeira dos trabalhadores
million euro
A Fundação Anna Lindh é um ator para o diálogo e participação.
ANNA LINDH EURO-MEDITERRANEAN Ele suporta projetos trazendo pessoas e organizações de
FOUNDATION FOR THE DIALOGUE
ambosmargens do Mediterrâneo mais próximos uns dos outros e Annual budget : not
BETWEEN CULTURES
para ajudá-la fazendo a ponte entre eles.
communicated
Subvenções para acções de informação e sensibilização no
domínio da Política agrícola europeia . O financiamento para
INFORMATION MEASURES RELATING acções que promovam o Modelo europeu de agricultura e ajudar
TO THE COMMON AGRICULTURAL
as pessoas a compreender la e informar os agricultores e os
Annual budget: 3
POLICY
demais intervenientes nas zonas rurais.
million euro
Empréstimos e garantias para projectos de investimento social,
contribuir refugiados , migrantes e pessoas deslocadas. Este
programa europeu tem como objetivo ajudar na resolução de
problemas sociais e urgentes com que Países europeus são ou
CEB - COUNCIL OF EUROPE
podem ser encarados como um resultado do presença de
DEVELOPMENT BANK - AID FOR
refugiados deslocados ou migrantes conseqüentes sobre os
REFUGEES, MIGRANTS AND
movimentos de refugiados ou de outros movimentos forçados de
Annual budget:
DISPLACED PERSONS
populações.
according to demand
Empréstimos e garantias para projectos de investimento social
ajudar as regiões atingido por desastres naturais ou ecológicos .
CEB - COUNCIL OF EUROPE
Financiamento europeu concedido à reagir rapidamente a
DEVELOPMENT BANK - NATURAL AND problemas urgentes para as vítimas de catástrofes naturais ou
Annual budget:
ECOLOGICAL DISASTERS
ecológico desastre
According to demand
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK INFRASTRUCTURE OF
Empréstimos e garantias para projectos destinados à construção
ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL
e a modernização da infra-estrutura de administrativa e judicial
Annual budget:
PUBLIC SERVICES
serviços públicos
according to demand

Duração

Not specified

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Empréstimos e garantias para projectos de investimento na
criação de emprego nas PME situadas em regiões
CEB - COUNCIL OF EUROPE
desfavorecidas Europeia financiamento concedido para reforçar
DEVELOPMENT BANK - CREATION AND a coesão social na Europa e apoiar o emprego nas regiões
Annual budget:
PRESERVATION OF VIABLE JOBS
desfavorecidas .
According to demand
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK - PROTECTION Empréstimos e garantias para projectos de investimento no
Annual budget:
OF THE ENVIRONMENT
ambiente.
According to demand
Empréstimos e garantias para projectos de investimento no
sector da saúde .Subsídios europeus para melhorar o sector da
CEB - COUNCIL OF EUROPE
saúde na Europa e promover o acesso universal aos serviços de
Annual budget:
DEVELOPMENT BANK - HEALTH
saúde de qualidade .
According to demand
Empréstimos e garantias para a educação ea formação
CEB - COUNCIL OF EUROPE
profissional projetos. Empréstimos e garantias concedidos pelo
DEVELOPMENT BANK - EDUCATION
Conselho da Europa Banco de Desenvolvimento (CEB)
Annual budget:
AND VOCATIONAL TRAINING
destinam-se a apoiar a formação profissional .
According to demand
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK - HOUSING FOR Empréstimos e garantias para projectos de investimento social
Annual budget:
LOW-INCOME PERSONS
na construção e reconstrução de habitações sociais
According to demand
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK - IMPROVEMENT
OF LIVING CONDITIONS IN URBAN
Empréstimos e garantias para projectos de investimento social
Annual budget:
AND RURAL AREAS
em desenvolvimento áreas urbanas e rurais desfavorecidas
According to demand
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK - PROTECTION
AND REHABILITATION OF HISTORICAL
AND CULTURAL HERITAGE
CEB - COUNCIL OF EUROPE
DEVELOPMENT BANK - SECTORS OF
ACTIONS AND FINANCIAL MEANS

PRIZE - EUROPE PRIZE

Empréstimos e garantias para projectos de investimento social
na proteção e reabilitação de projectos do património histórico

Annual budget:
According to demand

Os empréstimos para projectos de investimento europeus no
Annual budget: not
domínio da assistência social
communicated
Prémio atribuído às cidades européias por sua contribuição para
o Europeu idéia. Prémio atribuído a atribuição de uma ou duas
cidades europeias para a sua atividades de promoção da
Annual budget: 7 600
geminação ideal europeu , eventos, intercâmbio , ..) .
euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

PRIZE - COUNCIL OF EUROPE
MUSEUM PRIZE
PRIZE - SAKHAROV PRIZE FOR
FREEDOM OF THOUGHT

EURODYSSEE
ANNUAL GRANT WORK PROGRAMME
DG ENTERPRISE AND INDUSTRY

Prêmio dedicado a museus europeus para mostrar Europeia A
diversidade cultural ( museus menores ) . Prémio atribuído a
incentivar museus de contribuir para uma maior compreensão da
rica diversidade da cultura europeia e incentivar a
desenvolvimento de novas formas de pensar museu e boas
Annual budget: 5 000
práticas.
euro
Prémio Sakharov premia pessoas e organizações que têm
Annual budget: 50
defendeu os Direitos do Homem e da liberdade
000 euro
As bolsas de mobilidade para os jovens candidatos a emprego
através de um programa de intercâmbios entre regiões
europeias. Financiamento europeu concedido para incentivar a
mobilidade dos jovens candidato a emprego na Europa e
Annual budget: Not
permitir os jovens a ganhar experiência de trabalho .
communicated
Subvenções no quadro do trabalho anual DG Empresas e
Annual budget: not
Indústria programa relativo aos projectos muito específicos.
communicated

EIB - EUROPEAN INVESTMENT BANK - Os empréstimos para intermediários financeiros para apoiar
Annual budget:
INTERMEDIATED LOANS
projectos europeus de pequeno ou médio
around 40 billion euro
Os empréstimos para projectos de investimento de grande e
pequena escala que contribuem para a política da UE objectivos
em todos os setores da economia. Financiamento europeu
concedido para fortalecer a coesão económica e social através
EIB - EUROPEAN INVESTMENT BANK - da promoção da actividade empresarial para fomentar o
Global budget: not
PROJECT LOANS
desenvolvimento económico das regiões menos favorecidas.
communicated
Prémios Europa Nostra promover projetos pendentes e
iniciativas no conservação e valorização do património
construído e natural da Europa . O Prêmio tem como objetivo
CREATIVE EUROPE - (2.8.) CULTURE - promover elevados padrões de práticas de conservação e para
PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE /
estimular o intercâmbio de conhecimentos e experiências em
Annual budget: 250
EUROPA NOSTRA AWARDS
toda a Europa .
000 euro

2014-2020
Not specified

Not specified
2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

Iniciativa para a promoção e intercâmbio de melhores práticas
no domínio da gerenciamento de energia. Para fornecer o apoio
europeu para a energia e os transportes locais atividades e
facilitar o pensamento global sobre questões locais estratégicos
e apoiar locais intervenientes no processo de desenvolvimento
de capacidades para uma melhor utilização das soluções
MANAGENERGY
disponíveis para energia Sustentável.
Programa regional para auxiliar 5 países do Cáucaso no
desenvolvimento de cultura e políticas de património cultural.
Financiamento europeu concedido a contribuir através de
acções e políticas em cultura e heritageto o democrático
desenvolvimento e do diálogo nos países da região da Iniciativa
Kiev, z como para promover o diálogo , a participação eo
KYIV INITIATIVE
respeito pela diversidade cultural.
Semana para a eficiência energética e soluções de energia
EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK
renovável .
As subvenções concedidas a projectos de investimento e ao
desenvolvimento de serviços energéticos para geral
desenvolvimento de capacidades no sector da energia nos
EU-ACP - EU ENERGY FACILITY
países ACP.
As subvenções concedidas a projectos de investimento e da
sociedade civil para a entrega de água e saneamento infraEU-ACP - EU WATER FACILITY
estruturas nos países ACP.
CREATIVE EUROPE - (2.5.) CULTURE - Prêmios dos Border Breakers europeus premia músicos sobre
THE EUROPEAN BORDER BREAKERS' as bases do número de álbuns vendidos fora do território
AWARDS
nacional
Programa que fornece ajuda para as regiões elegíveis para
EIB - JASPERS
financiamento do Estrutural Fundos e os Fundos de Coesão
As subvenções dadas pelo Espaço Económico Europeu (
Islândia, Noruega e Liechtenstein) países para promover o
EUROPEAN ECONOMIC AREA AND
desenvolvimento ea convergência económica da novos
NORWAY GRANTS
membros à EU
Subvenções para projectos de despoluição do Mar
HORIZON 2020 INITIATIVE
Mediterrâneo.
PILOT PROJECT ON DEVELOPMENT OF
PREVENTION ACTIVITIES TO HALT
Este projecto-piloto tem como objetivo identificar e desenvolver
DESERTIFICATION IN EUROPE
atividades de prevenção para travar desertificação na Europa

Global budget: not
communicated

Not communicated
Global budget: not
communicated

2014-2020

2014-2020
2014-2020

Global budget: 200
million euro

2014-2020

Global budget: 200
million euro

2014-2020

Annual budget: 400
000 euro
Global budget: not
communicated

Global budget: 1,79
billion euro
Global budget: 730
million euro
Annual Budget: 1
million euro

2014-2020
2014-2020

Not specified
2014-2020

Not specified

Facilidade Europeu assitance técnico fornecendo subsídios para
regiões e locais autoridades , a fim de acelerar seus programas
EIB - EUROPEAN INVESTMENT BANK - de investimento no domínios da energia e das alterações
ELENA: EUROPEAN LOCAL ENERGY
climáticas para contribuir para alcançar o objectivos da " 20-20Global budget: 30
ASSISTANCE
20" europeu
million euro
Este programa oferece condições mais favoráveis e sustentado
EU-ACP - SUGAR PROTOCOL
um número maior países em desenvolvimento que abastecem
Global Budget: 1,25
PROGRAMME
de açúcar para a União Europeia
billion euro
ANNUAL GRANT WORK PROGRAMME Subvenções no âmbito do programa de trabalho da DG
Annual budget: not
DG ENVIRONMENT
Ambiente relativa aos projectos muito específicos
communicated
EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND Financiar a apoiar iniciativas em matéria de eficiência energética
(EEEF)
e energias renováveis
265 million euro
BEST - BIODIVERSITY AND
ECOSYSTEM SERVICES IN
Subvenções para projectos que promovam a protecção da
TERRITORIES OF EUROPEAN
Biodiversidade e Serviços dos Ecossistemas em Territórios de
OVERSEAS - PREPARATORY ACTION
Ultramar Europeia
Not communicated
ANNUAL GRANTS PROGRAMME DG
EMPLOYMENT SOCIAL AFFAIRS AND
As subvenções para projectos que promovam os objectivos da
Annual budget: not
INCLUSION
política da DG EMPL .
communicated
Prêmio para as cidades e regiões que mostram excelência no
PRIZE - SUSTAINABLE URBAN
desenvolvimento e aplicação dos seus planos de mobilidade
Annual budget: not
MOBILITY PLANS (SUMP.) AWARD
urbana sustentável
communicated
As subvenções para as campanhas de informação e promoção
sobre os produtos agrícolas da UE, géneros alimentícios
Annual budget: More
PROMOTION OF EU FARMS PRODUCTS fabricados e métodos de produção .
than 60 million euro
Novo Programa de 2014-2020 para a competitividade das
Annual budget: 264
COSME - (1.)
empresas e pequenos e médias empresas
million euro

Not specified

Not specified
Not specified
2014-2020

Not specified

Not specified

Not specified

2014-2020
2014-2020

CREATIVE EUROPE - (1.)
HORIZON 2020
ERASMUS PLUS
LIFE
ERDF - (1.) EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
JUSTICE PROGRAMME
CEF - (1.) CONNECTING EUROPE
FACILITY

ESF - EUROPEAN SOCIAL FUND
ERASMUS PLUS - (1.) EDUCATION,
TRAINING AND YOUTH
EUROPE FOR CITIZENS
ERASMUS PLUS - (3.) SPORT

New 2014 - programa de 2020 para a diversidade cultural e
linguística europeia . Ao direcionar especificamente as
necessidades dos setores culturais e criativos
com o objetivo de operar além das fronteiras nacionais , e com
uma forte ligação ao promoção da diversidade cultural e
linguística , o programa irá complementar outros programas da
União Europeia (UE) , como estrutural apoio do fundo para
investimento nos setores culturais e criativos , herança
restauração , infra-estrutura e serviços culturais , os fundos para
a digitalização do património cultural e os instrumentos de
Annual budget: 168,2
alargamento e das relações externas.
million euro
Global budget: 79
Novo programa -quadro de investigação 2014-2020 e inovação.
billion euro
New 2014 - programa de 2020 para a educação, formação ,
Global budget:
juventude e desporto
14.774 billion euro
Global budget: 3,45
Novo programa 2014-2020 para o ambiente ea acção climática
billion euro
Novo instrumento financeiro 2014-2020 para a implementação
do programa regional política e da redução das disparidades
Global budget: 183,3
entre regiões da Europa -Fundos Stuctural
billion euro
Annual budget: 45,81
Novo programa de 2014-2020 no domínio da justiça
million euro
Novo programa 2014-2020 para investir em infra-estrutura
prioridades da UE no domínio dos transportes , Energia e
Global Budget: 33,
Telecomunicações .
242 billion euro
New 2014 - 2020 subvenções no quadro da sectorial nacional ou
regionalizados programas de apoio à melhoria do emprego e
Global budget: 84
social inclusão - Fundos Estruturais
billion euro
Global Budget ETY
Novo programa 2014-2020 para a educação , juventude e
strand: 13.445 billion
formação
euro
Global budget:
Novo programa 2014-2020 para a cidadania na Europa
185,46 million euro
Novo programa de 2014-2020 no domínio da cooperação
Global budget: 266
esporte
million euro

2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020

2014-2020
2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020
2014-2020
2014-2020

HERCULE III
PERICLES 2020
GNSS - EUROPEAN SATELLITE
NAVIGATION SYSTEMS AND
PROGRAMMES (GALILEO / EGNOS)
FISCALIS 2020

Novo programa de 2014-2020 com o objetivo de lutar contra a
fraude e outras actividades ameaçando os interesses financeiros Annual budget: 13.7
da União Europeia
million euro
Novo Programa de 2014-2020 para a protecção do euro contra a Global Budget : 7,34
a falsificação ( programa Pericles 2020 )
million euro
Novo Programa de 2014-2020 para a implementação e
exploração dos Europeia sistemas de navegação por satélite
Novo programa 2014-2020 quadro para a tributação na União
Europeia .

Total budget : 7, 072
billion euro
Global budget: 223.3
millions euro

EIDHR - EUROPEAN INSTRUMENT FOR Novo Programa de 2014-2020 para a promoção da democracia Global budget 1.249
DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS
e humano direitos mundiais .
billion euro
novo programa -quadro 2014-2020 no domínio aduaneiro na
Global budget: 523
CUSTOMS 2020
União Europeia
million euro
Instrumento financeiro da política de coesão 2014-2020 para
Global budget: 68,7
COHESION FUND
reduzir económica e social disparidades na União
billion euro
EAFRD - EUROPEAN AGRICULTURAL
Global budget:
FUND FOR RURAL DEVELOPMENT
Novo programa 2014-2020 quadro para o desenvolvimento rural 95.915 billion euro
INSC - INSTRUMENT FOR NUCLEAR
Global budget: 225.3
SAFETY COOPERATION
Novo Programa de 2014-2020 para a segurança nuclear
million euro
IPA II - INSTRUMENT FOR PRENovo Programa de 2014-2020 para a assistência aos países
Global budget: 11,7
ACCESSION ASSISTANCE
candidatos para a pré -adesão
billion euro
AMIF ASYLUM, MIGRATION AND
Global budget : 3,13
INTEGRATION FUND - (1.)
Nova 2014-2020 fundo de asilo , migração e integração
billion euro
ENI - EUROPEAN NEIGHBOURHOOD
Novo programa 2014-2020 para o Instrumento Europeu de
Global Budget : 14.9
INSTRUMENT
Vizinhança
billion euro
DCI - INSTRUMENT FOR
Novo programa 2014-2020 para as actividades de cooperação
Global budget: 19.66
DEVELOPMENT COOPERATION
para o desenvolvimento da EU
billion euro
ERDF - (1.2.) EUROPEAN TERRITORIAL
COOPERATION GOAL (ETC) Novo Programa de 2014-2020 para a cooperação territorial na
Global budget: 8,95
INTERREG 5
Europa (Programa INTERREG ) - Fundos Estruturais
billion euro
EMFF - EUROPEAN MARITIME AND
FISHERIES FUND - UNDER INDIRECT
Global budget: 6,56
MANAGEMENT
Novo Programa para 2014-2020 marítima e das pescas
billion euro

2014-2020
2014-2020

2014-2020
2014-2020

2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014 -2020

2014-2020

2014 -2020

HORIZON 2020 - (3.) SOCIETAL
CHALLENGES

INSTRUMENT FOR STABILITY
INTERNAL SECURITY FUND - POLICE
COOPERATION, PREVENTING AND
COMBATING CRIME, AND CRISIS
MANAGEMENT
INTERNAL SECURITY FUND - BORDER
MANAGEMENT AND THE COMMON
VISA POLICY

Novo programa específico para enfrentar os desafios sociais na
Global budget:
Europa
29,679 billion euro
Novo programa 2014-2020 para a crise e prevenção de conflitos,
construção da paz e gerenciamento de ameaças trans -regional Global budget: 2, 829
em países terceiros.
billion euro

Novo programa 2014-2020 para a cooperação policial, à
prevenção e luta contra a criminalidade e à gestão de crises

Novo programa 2014-2020 para a gestão das fronteiras ea
política comum de vistos
Investigação orientada para a meta e programa de
HORIZON 2020 - (9.2.) ARTICLE 187 - desenvolvimento em células de combustível e hidrogénio para
JTI FUEL CELLS AND HYDROGEN 2
apoiar a ampla introdução destas tecnologias no mercado .

INTERNAL SECURITY FUND
Novo Programa de 2014-2020 para a Segurança Interna
HORIZON 2020 - (9.4.) ARTICLE 187 - Novo programa 2014-2020 para a investigação ea inovação das
JTI BIO-INDUSTRIES
indústrias bio
HORIZON 2020 - (9.3.) ARTICLE 187 - Novo programa da UE para 2014-2020 para a Investigação
JTI CLEAN SKY 2
Aeronáutica
EDF (11TH) - EUROPEAN
Novo programa 2014-2020 para o desenvolvimento da ACP e
DEVELOPMENT FUND
supervisiona países
Novos 2014-2020 subsídios para uma parceria entre a UE , a
INSTRUMENT FOR GREENLAND
Gronelândia (Dinamarca)
HORIZON 2020 - (9.) ARTICLE 185 EMPIR - EUROPEAN METROLOGY
PROGRAMME FOR INNOVATION AND
RESEARCH
O programa Empir se baseia no artigo 185.º do TFUE
AMIF - (1.1.) ASYLUM, MIGRATION
AND INTEGRATION FUND - COMMON
EUROPEAN ASYLUM SYSTEM
Nova 2014-2020 fundo de asilo , migração e integração
AMIF - (1.2.) ASYLUM, MIGRATION
AND INTEGRATION FUND - LEGAL
MIGRATION AND INTEGRATION
Nova 2014-2020 fundo de asilo , migração e integração

2014-2020

2014-2020

Global Budget : 342
million euro

2014-2020

Global budget: 1,6
billion euro

2014-2020

Global budget: 700
million euro
Global budget: 3, 8
billion euro
Global budget: 3,8
billion euro
Global budget: 1,8
billion euro
Global budget: 30,
506 billion euro
Budget global: 217
million euro

2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020
2014-2020

Global Budget: 300
million euro

2014-2020

Budget: not
communicated

2014-2020

Budget: not
communicated

2014-2020

AMIF - (1.3.) ASYLUM, MIGRATION
AND INTEGRATION FUND - RETURN
HORIZON 2020 - (3.3.) SOCIETAL
CHALLENGES - SECURE, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY
HORIZON 2020 - (3.1.) SOCIETAL
CHALLENGES - HEALTH,
DEMOGRAPHIC CHANGE AND
WELLBEING

LIFE - (1.) ENVIRONMENT
HORIZON 2020 - (3.4.) SOCIETAL
CHALLENGES - SMART, GREEN AND
INTEGRATED TRANSPORT
HORIZON 2020 - (3.2.) SOCIETAL
CHALLENGES - FOOD SECURITY,
SUSTAINABLE AGRICULTURE AND
FORESTRY, MARINE, MARITIME AND
INLAND WATER RESEARCH AND THE
BIOECONOMY
LIFE - (1.2.) ENVIRONMENT ENVIRONMENT AND RESOURCE
EFFICIENCY

Budget: not
communicated

2014-2020

Annual budget: 640
million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para personalizar saúde e cuidados
Subsídios para o fortalecimento da política ambiental europeia e
da legislação, com vista a promoção do desenvolvimento
sustentável na EU

Annual budget:
608,80 million euro

2014-2020

Budget 2014-2017:
1,34 million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a investigação ea inovação no
domínio dos transportes

Annual budget:
578.91 million euro

2014-2020

As subvenções para projectos que visem a criação de
oportunidades para uma utilização sustentável da EU recursos
biológicos

Annual budget:
269,07 million euro

2014-2020

Nova 2014-2020 fundo de asilo , migração e integração
Novo programa 2014-2020 para uma energia segura, limpa e
eficiente

Subsídios para inovar projetos ambientais que incidem sobre a
aplicação da Política ambiental da União e da legislação

LIFE - (1.1.) ENVIRONMENT - NATURE Subsídios para a conservação dos habitats naturais, da fauna e
AND BIODIVERSITY
flora selvagens de interesse europeu
As subvenções para as campanhas de informação e de
LIFE - (1.3.) ENVIRONMENT sensibilização, difusão de conhecimentos para a tomada de
ENVIRONMENTAL GOVERNANCE AND decisões eo desenvolvimento de melhores práticas para uma
INFORMATION
melhor e mais cumprimento efectivo
LIFE - (2.) CLIMATE ACTION

Subvenções para projectos no domínio da acção climática

Budget 2014-2017:
496 million euro
Global budget 20142017: 610 million
euro
Global budget 20142017: 163 million
euro
Budget 2014-2017:
449,16 million euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020
2014-2020

LIFE - (2.1.) CLIMATE ACTION CLIMATE CHANGE MITIGATION
LIFE - (2.2.) CLIMATE ACTION CLIMATE CHANGE ADAPTATION

VIDA "mitigação da mudança climática" é um componente de
ação Climática VIDA, segunda cadeia do Life, o novo programa
para o ambiente eo clima ação que substitui LIFE + programa
(2007-2013).

Global budget 20142017: 193 million
euro
Global budget 20142017: 190 389 591
euro

As subvenções para projectos no domínio da adaptação às
alterações climáticas
VIDA "Governança climática e informação" é um componente de
LIFE - (2.3.) CLIMATE ACTION ação Climática VIDA, segunda vertente do programa LIFE, o
CLIMATE GOVERNANCE AND
novo programa para o ambiente eo clima ação que VIDA
Global budget 2014INFORMATION
substitui + programa (2007-2013).
2017: 47 million euro
EUROPE FOR CITIZENS - EUROPEAN
Esta sub-programa centra-se na sensibilização de memória e da Global budget: not
REMEMBRANCE
história europeia e valores comuns
communicated
EUROPE FOR CITIZENS - DEMOCRATIC Esta sub-programa iria contribuir através do desenvolvimento de
ENGAGEMENT AND CIVIC
capacidade "de organização dos cidadãos a envolver os
Global budget: not
PARTICIPATION
cidadãos na vida democrática da União
communicated
Apoiar o desenvolvimento, implementação, monitoramento e
avaliação de União emprego e política social e legislação sobre
Annual budget:
EASI - (1.1.) PROGRESS
condições de trabalho
70,307 million euro
HORIZON 2020 - (3.7.) SOCIETAL
CHALLENGES - SECURE SOCIETIES PROTECTING FREEDOM AND
SECURITY FOR EUROPE AND ITS
Annual budget:
CITIZENS
Novo programa 2014-2020 para as sociedades de seguros
191.02 million euro
Atividades de apoio realizadas pela rede EURES para
desenvolver o intercâmbio de informações e divulgação e outras
formas de cooperação para promover a mobilidade geográfica
Annual budget: 20,8
EASI - (1.2.) EURES
dos trabalhadores
million euro
HORIZON 2020 - (3.6.) SOCIETAL
CHALLENGES - EUROPE IN A
CHANGING WORLD, INCLUSIVE,
INNOVATIVE AND REFLECTIVE
Subsídios para projeto com o objetivo de ajudar a Europa a
Annual budget:
SOCIETIES
enfrentar questões atuais
149.37million euro
Global budget for
Novo programa 2014-2020 que visam permitir europeu agentes
2015: 53,3 million
CREATIVE EUROPE - (2.) CULTURE
culturais e criativas para trabalhar internacionalmente.
euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020
2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

MARKET PLACE OF THE EUROPEAN
INNOVATION PARTNERSHIP ON
SMART CITIES AND COMMUNITIES

EASI - (1.3.) MICROFINANCE AND
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
CREATIVE EUROPE - (3.) CROSSSECTORAL STRAND

CREATIVE EUROPE - (1.1.) MEDIA
HORIZON 2020 - (9.) ARTICLE 185 EDCTP II - EUROPEAN AND
DEVELOPING COUNTRIES CLINICAL
TRIALS PARTNERSHIP

Programa para a melhoria do ambiente urbano
n.c.
Apoio dado aos fornecedores e instituições de microcrédito, a
fim de fazer mais empréstimosdisponível, ajudar a desenvolver o
mercado de investimento social e acesso ao financiamento para Annual budget: 24,20
empresas sociais
million euro
Vertente inter-sectorial do novo programa Europa Criativa 2014- Global budget 2015:
2020 para Europeu diversidade cultural e linguística.
9,3 million euro
Novo programa 2014-2020 ajudando indústrias cinematográficas
e audiovisuais da UE financeiramente no desenvolvimento,
distribuição e promoção do seu trabalho. O sub-programa
Overal budget for
MEDIA é um follow-up para o programa MEDIA antigo (20072015: 104,55 million
2013).
euro

Um artigo 185.º do Tratado sobre o Funcionamento da iniciativa
da União Europeia
Novo programa para 2014-2020 apoia projectos de cooperação
transnacional que envolvam organizações culturais e criativas de
CREATIVE EUROPE - (2.1.) CULTURE - diferentes países que participam na Criativa Sub-programa
SUPPORT TO EUROPEAN
Europa. Este programa uma declinação do sub-programa cuture
COOPERATION PROJECTS
do programa-quadro Europa Criativa.
Novo programa de apoio 2014-2020 para as redes europeias
CREATIVE EUROPE - (2.3.) CULTURE - para ajudar a cultural e setores criativos para operar a nível
SUPPORT TO NETWORKS
transnacional e reforçar a sua competitividade.
ERASMUS PLUS - (3.1.) SPORT Novo programa 2014-2020 para apoio a actividades no domínio
COLLABORATIVE PARTNERSHIPS
do desporto
ERASMUS PLUS - (3.2.) SPORT - NOTFOR-PROFIT EUROPEAN SPORT
Novo programa 2014-2020 para apoio a actividades no domínio
EVENTS
do desporto
ERASMUS PLUS - (1.3.5.) ETY - KEY
ACTION 3 - STAKEHOLDER DIALOGUE,
POLICY AND PROGRAMME
Novo programa 2014-2020 para a implementação da juventude,
PROMOTION
educação e formação reformas políticas

2011-2020

2014-2020
2014-2020

2014-2020

Budget: 683 million
euro

2014-2020

Annual budget for
2015: 38 million euro

2014-2020

Annual budget: 3,4
million euro
Annual budget: 14,7
million euro

2014-2020
2014-2020

Annual budget: 2
million euro

2014-2020

Annual budget: 8 103
150 euro

2014-2020

PREPARATORY ACTION - CAPACITY
BUILDING OF END-USERS AND NONINDUSTRY STAKEHOLDERS IN UNION
POLICY MAKING IN THE AREA OF
FINANCIAL SERVICES
DCI - INSTRUMENT FOR
DEVELOPMENT COOPERATION - CIVIL
SOCIETY ORGANISATIONS AND LOCAL
AUTHORITIES (CSO - LA)
ERASMUS PLUS - (1.2.5.) ETY - KEY
ACTION 2 - CAPACITY BUILDING IN
THE FIELD OF YOUTH
ERASMUS PLUS - (1.3.1.) ETY - KEY
ACTION 3 - KNOWLEDGE IN THE
FIELDS OF ETY
ERASMUS PLUS - (1.3.4.) ETY - KEY
ACTION 3 - COOPERATION WITH
INTERNATIONAL ORGANISATIONS

ERASMUS PLUS - (1.2.2.) ETY - KEY
ACTION 2 - SKILLS ALLIANCES
ERASMUS PLUS - (1.2.3.) ETY - KEY
ACTION 2 - SECTOR SKILLS
ALLIANCES
ERASMUS PLUS - (1.1.7.) ETY - KEY
ACTION 1 - ERASMUS MUNDUS JOINT
MASTER DEGREES
ERASMUS PLUS - (1.1.6.) EFJ - ACTION
CLÉ 1 - MANIFESTATIONS À GRANDE
ÉCHELLE DANS LE CADRE DU SERVICE
VOLONTAIRE EUROPÉEN
ERASMUS PLUS - (1.1.5.) ETY - KEY
ACTION 1 - MOBILITY PROJECT FOR
YOUNG PEOPLE AND YOUTH
WORKERS

Operando concessão de conceder uma contribuição financeira
para a criação e funcionamento de um centro europeu de perícia Global budget: 1,750
financeira
million euro

2014-2020

Programa temático do Instrumento de Cooperação para o
Desenvolvimento (ICD)

Global budget: 2
billion euro

2014-2020

Ações do novo programa-quadro Erasmus Além disso 20142020 para a educação, formação, juventude e desporto

Annual budget: 9
million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da juventude,
educação e formação reformas políticas

Annual budget: 11
650 000 euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da juventude,
educação e reformas de políticas de formação

Annual budget: 600
000 euro

2014-2020

Transnacional, estrutura e projectos dirigidos para os resultados,
designadamente entre o ensino superior e de negócios, do novo
programa-quadro Erasmus Além disso 2014-2020.

Annual budget: 7,5
million euro

2014-2020

Ações do novo programa-quadro Erasmus Além disso 20142020 para a educação, formação, juventude e desporto

Annual budget: 7,6
millions euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da mobilidade Annual budget: 60,4
na formação dos indivíduos
million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da mobilidade
na formação dos indivíduos

Annual budget: 300
000 euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da mobilidade
na formação dos indivíduos

Annual budget :
118,6 million euro

2014-2020

CREATIVE EUROPE - (1.1.12.) MEDIA AUDIENCE DEVELOPMENT
ERASMUS PLUS - (1.1.2.) ETY - KEY
ACTION 1 - MOBILITY PROJECT FOR
VET LEARNERS AND STAFF
ERASMUS PLUS - (1.1.1.) ETY - KEY
ACTION 1 - MOBILITY PROJECT FOR
HIGHER EDUCATION STUDENTS AND
STAFF
ERASMUS PLUS - (1.2.1.) ETY - KEY
ACTION 2 - STRATEGIC
PARTNERSHIPS
CEF - (1.3.) CONNECTING EUROPE
FACILITY - TRANSPORT
CEF - (1.2.) CONNECTING EUROPE
FACILITY - TELECOMMUNICATION
NETWORK
ERDF - (1.2.6.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - URBACT III
ERDF - (1.2.4.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - ESPON 2020
ERDF - (1.2.1.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - INTERREG 5 A - CROSSBORDER COOPERATION
HORIZON 2020 - COST
ERDF - (1.2.3.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - INTERREG 5 C INTERREGIONAL COOPERATION

Novo programa 2014-2020 para estimular o interesse e melhorar
o acesso a, europeu obras audiovisuais, em particular através
da promoção, eventos, cultura cinematográfica e festivais.

Annual budget: 1,9
million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da mobilidade
na formação dos indivíduos

Annual budget: 283
million euro

2014-2020

Novo programa 2014-2020 para a implementação da mobilidade
na formação dos indivíduos

Annual budget: 593
800 euro

2014-2020

Subsídios do novo programa-quadro para 2014-2020 Mais de
Erasmus educação, formação, juventude e desporto
Novo programa 2014-2020 para investir em infra-estrutura
prioridades da UE em Transportes

Annual budget: 336
million euro
Global budget: 26,
250 billion euro

Novo programa 2014-2020 para investir em infra-estrutura
prioridades da UE no domínio das telecomunicações
Novo programa 2014-2020 para o desenvolvimento urbano
sustentável e integrado nas Europa - Fundos Estruturais
Novo programa 2014-2020 para o apoio ao desenvolvimento de
políticas em relação à coesão da EU Política - Fundos
Estruturais

Annual budget: 74
million euro
Global budget: € 96,3
including €74 from
the ERD
Global budget: 50
million euro

Novo Programa de 2014-2020 para a cooperação
transfronteiriça na Europa (Programa INTERREG) - Fundos
Estruturais
Novo programa 2014-2020 para a cooperação europeia em
ciência e tecnologia

Global budget: 6,63
billion euro
Annual budget: not
communicated

Novo Programa de 2014-2020 para a cooperação inter-regional
na Europa (Programa INTERREG) - Fundos Estruturais

Global budget: 359
million euro

2014-2020
2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020
2014-2020

2014-2020

ERDF - (1.2.2.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - INTERREG 5 B TRANSNATIONAL COOPERATION
ERDF - (1.2.5.) EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
(ETC) - INTERACT III

ESF - EUROPEAN SOCIAL FUND YOUTH EMPLOYMENT INITIATIVE

Novo Programa de 2014-2020 para a cooperação transnacional
na Europa (Programa INTERREG) - Fundos Estruturais

Global budget: 1,82
billion euro

Novo programa 2014-2020 para a cooperação territorial entre as Annual budget: Not
regiões da UE - Fundos Estruturais
communicated
O Conselho Europeu de 7-8 fevereiro 2013 recordou o apoio
considerável já fornecidas pela UE. Reconhecendo a situação
particularmente difícil de jovens em determinadas regiões, ele
propôs uma iniciativa aberta Emprego de Jovens para todas as
regiões com um nível de juventude desemprego acima de 25% Global budget: 6
Fundos Estruturais
billion euro
Este objectivo visa reforçar a coerência entre o investimento eo
estrutural reformas prioridades e centra-se na necessidade de
promover o crescimento eo emprego, a fim para alcançar os
Budget: 174,3 billion
objectivos da estratégia Europa 2020 - Fundos Estruturais
euro

ERDF - (1.1.) INVESTMENT FOR
GROWTH AND JOBS GOAL
HORIZON 2020 - (7.) EUROPEAN
INSTITUTE OF INNOVATION AND
TECHNOLOGY EIT - KNOWLEDGE AND Novo programa 2014-2020 para Comunidades de Conhecimento
INNOVATION COMMUNITIES - KICS
e Inovação
Novo programa 2014-2020 para fortalecer e facilitar a
cooperação entre a União e os Estados-Membros no domínio da
UNION CIVIL PROTECTION
protecção civil em caso de catástrofe natural ou catástrofes
MECHANISM
provocadas pelo homem
Novo programa 2014-2020 para ajudar os estados
EU SOLIDARITY FUND
financeiramente depois de um grande desastre natural
Novo programa 2014-2020 para fomentar a circulação das obras
audiovisuais nos Europeia ou escala global, e para o reforço da
CREATIVE EUROPE - (1.1.06.) MEDIA - competitividade, visibilidade e circulação de obras de do sector
SUPPORT TO MARKET ACCESS
audiovisual europeu no mercado global.
Ações de subvenções reforço da política europeia de acção
ambiente e Clima ea legislação através de diferentes categorias
LIFE - (4.) ACTIONS GRANTS
de projectos

Global budget: 2.7
billion euro

Global budget : 368,4
million euro
Annual budget: 500
million euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020
2014-2020

Annual budget: 8, 2
million euro

2014-2020

Annual budget: 286
million euro

2014-2020

Novo programa fornecendo 2014-2020 oportunidades para
medidas de formação que promovam a aquisição de habilidades
e competências por profissionais do audiovisual, e para a
promoção da a partilha de conhecimentos, construção de rede
eo uso de tecnologias digitais. este programa visa melhorar a
competitividade ea circulação de europeus A / V funciona em
CREATIVE EUROPE - (1.1.01.) MEDIA - mercados internacionais e melhorar a competitividade das
Annual budget: 7,3
SUPPORT TO TRAINING
audiovisual europeu empresas nos mercados internacionais.
million euro
As subvenções de funcionamento VIDA fortalecimento ambiente
europeu e política da acção climática e legislação apoiando os
2014 budget: 9
LIFE - (3.) OPERATING GRANTS
custos operacionais para as entidades sem fins lucrativos
million euro
LIFE - (5.) FINANCIAL INSTRUMENT NATURAL CAPITAL FINANCIAL
Instrumento Financeiro contribuindo para atingir os objectivos do Budget: 10 million
FACILITY (NCFF)
ambiente europeu e ,política de ação do clima e da legislação
euro
Novo programa 2014-2020 para apoiar a organização de
festivais de cinema europeus com um vista a apresentar e
CREATIVE EUROPE - (1.1.11.) MEDIA - promover a diversidade de obras audiovisuais europeus e
Annual budget: 3,25
SUPPORT TO FESTIVALS
aumento cultura cinematográfica eo interesse do público.
million euro
JPI - (1.06.) JOINT PROGRAMMING
INITIATIVE - CONNECTING CLIMATE Iniciativa de Programação Conjunta - os conhecimentos sobre
KNOWLEDGE FOR EUROPE (JPI CLIK clima para a Europa para coordenar pesquisa de clima e de
EU)
fundos de novas iniciativas de investigação transnacional
12 million euro
JPI - (1.07.) JOINT PROGRAMMING
INITIATIVE - MORE YEARS, BETTER
LIVES - THE POTENTIAL AND
Iniciativa de Programação Conjunta - Mais tempo, viver melhor CHALLENGES OF DEMOGRAPHIC
para coordenar o Europeu e programas nacionais de
Global budget: Not
CHANGE (JPI MYBL)
investigação relacionadas com a evolução demográfica
communicated
O objetivo da programação conjunta é trazer uma nova
dimensão à investigação europeia, alinhando programas
JPI - (1.03.) JOINT PROGRAMMING
nacionais nos países participantes ao redor de grandes desafios
INITIATIVE - A HEALTHY DIET FOR A sociais, e, assim, contribuir para o desenvolvimento do Espaço
HEALTHY LIFE (HDHL)
Europeu da Investigação.
5,5 million euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2010-2020

2010-2020

2014-2020

Novo programa de 2014-2020 destina-se a profissionais do
sector audiovisual europeu e proporcionando organizações
audiovisuais com fundos, com vista a aumentar a acessibilidade,
a visibilidade e da disponibilidade de obras audiovisuais
CREATIVE EUROPE - (1.1.13.) MEDIA - europeias em vídeo-on-demand (VOD) (plataformas de
Annual budget: 4,15
ONLINE DISTRIBUTION
streaming e download).
million euro
THE MARGUERITE FUND (2020
EUROPEAN FUND FOR ENERGY,
CLIMATE CHANGE AND
Fundo pan-europeu de capital para projectos a favor da Energia,
INFRASTRUCTURE)
Alterações Climáticas e Infra-estrutura
710 million euro
Lançado pela primeira vez em 2006, os prêmios Ver reconhecer
e promover projectos pendentes em eficiência energética,
energias renováveis e os transportes não poluentes. Projetado
para recebê- principais partes interessadas dos sectores público
e empresarial-bem como as PME, associações da indústria multinacionais, instituições acadêmicas e NGOs- os prêmios Ver
Prize is about
PRIZE - SUSTAINABLE ENERGY
reunir projetos que contribuam para a estratégia Europa 2020
institutional
EUROPE AWARDS
para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
recognition
ERASMUS PLUS - (1.2.4.) ETY - KEY
ACTION 2 - CAPACITY BUILDING IN
Ações do novo programa-quadro Erasmus Além disso 2014Annual budget: 12,3
THE FIELD OF HIGHER EDUCATION
2020 para a educação, formação, juventude e desporto
million euro
No âmbito do programa do novo programa de 2014 - 2020 para
a diversidade cultural e linguística na Europa. O programa é
CREATIVE EUROPE - (3.1.) CROSSespecificamente voltado para as necessidades dos
SECTORAL STRAND - SUPPORT TO
intervenientes no sector da cultura e da criação cujas ações têm
INNOVATION IN THE CULTURAL AND uma dimensão pan-europeia. Este programa sob centra-se na
Annual budget: 1
CREATIVE SECTORS
inovação no centro das acções culturais e criativas.
million euro
ERASMUS PLUS - (1.3.2.) ETY - KEY
ACTION 3 - INITIATIVES FOR POLICY Novo programa 2014-2020 para a implementação da juventude,
Annual budget: 22
INNOVATION
educação e formação reformas políticas
million euro
No âmbito do programa do novo programa de 2014 - 2020 para
a diversidade cultural e linguística na Europa. O programa é
CREATIVE EUROPE - (3.2.) CROSSespecificamente voltada para as necessidades das partes
SECTORAL STRAND - CULTURAL AND interessadas no sector da cultura e ações de criação cuja ter
CREATIVE SECTORS GUARANTEE
uma dimensão pan-europeia. Este programa centra-se sob no
Annual budget: 1
FACILITY
Mecanismo de Garantia
million euro

2014-2020

2010-2020

2006-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

SWITCH ASIA II
HORIZON 2020 - (5.) SPREADING
EXCELLENCE AND WIDENING
PARTICIPATION

HORIZON 2020 - (1.3.3.) EXCELLENT
SCIENCE - MARIE SKŁODOWSKACURIE ACTIONS - INDIVIDUAL
FELLOWSHIPS
HORIZON 2020 - (9.6.) ARTICLE 187 JTI - SHIFT2RAIL JOINT
UNDERTAKING (S2R JU)
HORIZON 2020 - (3.4.1) SOCIETAL
CHALLENGES - SMART, GREEN AND
INTEGRATED TRANSPORT - MOBILITY
FOR GROWTH
HORIZON 2020 - (3.4.2.) SOCIETAL
CHALLENGES - SMART, GREEN AND
INTEGRATED TRANSPORT - GREEN
VEHICLES

HORIZON 2020 - (3.3.3.) SOCIETAL
CHALLENGES - SECURE, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY - SMART CITIES
AND COMMUNITIES
HORIZON 2020 - (3.3.1.) SOCIETAL
CHALLENGES - SECURE, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY - ENERGY
EFFICIENCY

As subvenções concedidas a projetos de design em
desenvolvimento regimes de consumo e produção sustentáveis
na Ásia

150 million euro

Este fundo permitirá maximizar o investimento em investigação e Budget 2015: 95,87
inovação.
million euro
Marie Skłodowska-Curie ações é um sistema de financiamento
de apoio à mobilidade dos investigadores de um país para outro
para levá-los a ampliar ou aprofundar as suas competências.
Sob este quadro geral, Bolsas individuais serão concedidos a
estrutura no meio acadêmico ou sector não-acadêmica para
hospedar pesquisadores individuais que mostram grande
potencial.
215 million euro
Novo programa da UE para 2014-2020 para a indústria
ferroviária e inovação
450 million euro
Na vertente dos transportes do pilar "desafios societais", a
Comissão Europeia Questões convites específicos para
apresentação de propostas sobre as actividades de investigação Annual budget: 184
no domínio da mobilidade para o crescimento
million euros
O «veículos verdes» de chamadas é o segundo componente do
«inteligente, verde e integrada transportes »desafio, no âmbito
Annual budget: 30
do pilar« desafios societais »do Horizonte 2020.
million
"Cidades e comunidades inteligentes" é uma das quatro
prioridades do desafio societal "Segura, limpa e eficiente da
energia". Ele apresenta uma abordagem integrada e sustentável
abordagem urbana que requer novas, eficientes e fáceis de usar
tecnologias e serviços, em especial nas áreas da energia,
Global budget 2015:
transportes e TIC.
107.18 million

2014-2020 Programa de Eficiência Energética

Annual budget: 640
million euro

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

2014-2020

HORIZON 2020 - (3.3.2.) SOCIETAL
CHALLENGES - SECURE, CLEAN AND
EFFICIENT ENERGY - COMPETITIVE
LOW-CARBON ENERGY

2014-2020 Programa de energia de baixo carbono

2015 Annual budget:
383.57 million euro

2014-2020

