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COM TROBAR CONVOCATÒRIES AL PORTAL FUNDING & 
TENDER OPPORTUNITIES 

El portal Funding & Tender Opportunities és el punt d’entrada per a participants i 
experts en programes i ofertes de finançament gestionats per la Comissió Europea i 
altres organismes de la Unió Europea.  

 
S’hi pot accedir a través de l’enllaç: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 

 

Per buscar convocatòries, cal prémer sobre el menú “SEARCH FUNDING & 
TENDERS” de la part superior esquerra de la pàgina web, i el submenú amb el mateix 
nom: 

 
 

La pàgina següent mostra per defecte totes les convocatòries tancades, obertes o 
pendents d’obrir (closed, open, forthcoming) però el menú esquerre permet marcar o 
desmarcar les diferents opcions, per eliminar les categories no desitjades:  

 
 

Així mateix, el menú de la franja esquerra permet també filtrar els resultats de 
convocatòries per programes, entre els quals: 

• Horizon 2020 
• Erasmus+ 
• 3rd Health Programme (3HP) 
• Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
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• Consumer Programme (CP) 
• Creative Europe (CREA) 
• EMFF  
• EUAID 
• Europe for Citizens (EFC) 
• European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 
• HERCULE III  
• IMCAP 
• Internal Security Fund Borders and Visa (ISFB) 
• Internal Security Fund Police (ISFP) 
• Intra-Africa Academic Mobility Scheme (PANAF) 
• Justice Programme (JUST) 
• Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA) 
• Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-

sized enterpises (COSME) 
• Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) 
• Promotion of Agricultural Products (AGRIP) 
• Research Fund for Coal & Steel (RFCS) 
• Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) 
• Union Civil Protection Mechanism (UCPM)  

 

Un cop seleccionat el programa, es pot optar per visualitzar només convocatòries 
específiques. En el cas del programa marc H2020, a més, atesa la seva envergadura, 
es pot filtrar per parts (ciència excel·lent, lideratge industrial, tecnologies de la 
informació i la comunicació, nanotecnologia, etc.). 

 
 

Arribats a la relació de convocatòries (tancades, obertes o pendents d’obrir, segons 
s’hagi filtrat en el primer pas), es pot prémer sobre cadascuna d’elles, per accedir a la 
informació detallada de les mateixes: 
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Malgrat la pàgina inclou tota la informació de la convocatòria seleccionada, es 
recomana descarregar el programa de treball (work programme), ja que dona una visió 
global dels reptes i els objectius i resultats busca la Comissió Europea.  

 

Més informació 

Per a qualsevol consulta o aclariment respecte convocatòries de la Comissió Europea 
podeu posar-vos en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat 
Ramon Llull: 

Ruth Babington 
rbabington@rectorat.url.edu 
Tel. 93.602.22.22 

mailto:rbabington@rectorat.url.edu
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