
Nou espai web sobre el Pla de recuperació per a Europa (Next Generation EU) 

 

El Next Generation EU (NGEU), que servirà per reparar els danys econòmics i socials provocats 

per la COVID-19 i activar la recuperació econòmica, està dotat de 750.000 MEUR, dels quals 

390.000 MEUR seran subvencions (transferències als estats) i 360.000 MEUR, préstecs. El NGEU 

es finançarà amb deute a llarg termini emès per la Comissió Europea. El NGEU té dos pilars:  

1. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que és la pedra angular del NGUE i 

distribuirà fins a un màxim de 312.500 MEUR en subvencions i 360.000 MEUR en 

préstecs. El termini d'execució dels projectes és de 4 anys per a les reformes i de 6 anys 

per a les inversions. El 70% dels recursos del MRR s'han de comprometre entre els anys 

2021 i 2022 i el 30% restant, a finals del 2023. Tot i això, l'any 2021 es pot abonar als 

estats un prefinançament del 10% del MRR. Són elegibles per obtenir finançament les 

actuacions realitzades des de l'inici de la crisi.   

2. Fons extra per a altres programes paneuropeus (que sumen un total de 77.500 MEUR), 

entre els quals destaquen:  

o el REACT-EU (47.500 MEUR),   

o l'InvestEU (5.600 MEUR), 

o el Fons de Transició Justa (10.000 MEUR),  

o l'Horitzó Europa (5.000 MEUR) 

o Desenvolupament rural (7.500 MEUR) 

o RescUE (1.900 MEUR) 

 

El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) només finança despeses no recurrents que 

suposin un canvi estructural i tinguin un impacte durador sobre la resiliència econòmica i social, 

la sostenibilitat, la competitivitat a llarg termini i l'ocupació.   

Els estats membres han de considerar amb caràcter prioritari reformes i inversions que donin 

suport a la transició climàtica i a la transició digital. Així doncs, els plans nacionals de 

recuperació que els estats membres presentin a Brussel·les han d'assignar almenys el 37% dels 

recursos als objectius d'acció climàtica i almenys un 20% als de digitalització.  

A més, els plans nacionals han de tenir presents els set àmbits que la Comissió Europea ha definit 

com a emblemàtics:  

1. Acceleració de l'ús de les energies renovables   

2. Millora de l'eficiència energètica dels edificis   

3. Desplegament de la banda ampla   

4. Digitalització de l'Administració i els serveis públics   

5. Augment de les capacitats industrials en matèria de dades al núvol i desenvolupament 

de processadors de màxima potència   

6. Reciclatge i perfeccionament professionals   

7. El Pla per a la reactivació econòmica i protecció social aprovat pel Govern de la 

Generalitat mostra el compromís del Govern envers els tres objectius essencials 

següents:  

• Reforçar la capacitat productiva i la capacitat del sistema sanitari i sociosanitari   

• Reduir les desigualtats socials accentuades per la pandèmia   



• Accelerar la transició cap a un model econòmic més sostenible i resilient   

L'estratègia de reactivació del Govern pivota en 5 eixos estratègics per desplegar el Pla de 

reactivació:  

- Eix 1. Economia per la vida   

- Eix 2. Digitalització   

- Eix 3. Transició ecològica   

- Eix 4. Societat del coneixement   

- Eix 5. Actuacions transversals   

Com presentar un projecte? 

Si tens una iniciativa d'alt impacte, que pugui contribuir a avançar cap a una economia més 

verda, digital i resilient, presenta el teu projecte i ajudarem a definir-lo perquè augmentis les 

opcions de rebre finançament. 

Per presentar una proposta, visita el link. 

 

https://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/fons_europeus/detalls/noticia/20201130_pla-recuperacio

