
 

 
FONS NEXT GENERATION EU:  
 
Actualització convocatòries subvencions/licitacions  

 
 
 
Noves convocatòries  
 
Subvencions 
 

• (ACTUALITZACIÓ) El Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital llença, a través de la 
Secretaria d’Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i de Red.es, el Programa Kit Digital. 
Les entitats interessades a participar com a “agent digitalitzador adherit” ja poden presentar la 
seva sol·licitud a la seu de Red.es. Els agents digitalitzadors adherits formaran part del “catàleg 
de digitalitzadors” que seran, a més, els únics habilitats per subscriure “acords de prestació de 
solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i 
titulars del bo digital. La primera convocatòria s’espera al febrer per a pimes d’entre 10 i 49 
treballadors.  
 
• El Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) ha convocat dues 
convocatòries d’ajudes per a projectes pilot de comunitats energètiques (programa CE 
IMPLEMENTA); amb una dotació pressupostària de 40 milions d’euros. El període de 
sol·licituds finalitza el 01/03/2022. 
 
•El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha convocat subvencions del ‘Programa de suport a 
les dones en els àmbits rural i urbà’; amb una dotació pressupostària de 7,7 milions d’euros.El 
període de sol·licituds finalitza el 15/02/2022. 
 
 
Licitacions 
 

• El Ministeri de Cultura i Esport ha licitat la creació i gestió de continguts informàtics i 
elements multimèdia, i subscripció als drets d’ús de la plataforma app per al projecte 
“Itineraris Culturals del Consell d’Europa a Espanya”; per un import estimat de 415.188 
d’euros. El període de sol·licituds finalitza el 21/02/2022.  
 
• El Ministeri de Cultura i Esport ha licitat l’ordenació i digitalització de les fitxes històriques de 
Patrimoni Històric i llibres de registre de la Subdirecció General de Registres i Documentació de 
Patrimoni Històric, i creació i enregistrament en Excel dels llibres de registre; per un import 
estimat de 165.289,26 d’euros. El període de sol·licituds finalitza el 24/02/2022. 
 
 
 


