
 

 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIÓ EUROPEA

 European Union City Facility

A qui va dirigida?

Als ens localsi està pensada per promoure els projectes en matèria 

sostenible. 

Què financia? 
És un instrument d’assessorament, formació 

un pagament únic de 60.000 

L’objectiu és facilitar el desenvolupament del què s’anomena “concepte d’inversió” 
(Investment concept) que inclou: projecte executiu, pla de negoci, estudi financer, estudi social 
si és el cas, viabilitat tècnica i econòmica, pla de comunicació, anàlisi d

A la pàgina web de la convocatòria podeu 
d’inversió” que és el producte final de l’ajuda.

Els 60.000€ serveixen per poder pagar 
randa, desenvolupat.  

Es pot finançar personal propi, consultors externs, subcontractacions, 
etc. 

Qui ho pot sol·licitar

La convocatòria EUCF està dirigida a to

locals de los 27 Estats membres de la Unió Europea 

 El codi NUTS III (Nomenclatura de uni
Local).  
 

 Un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PA
aprovat políticament. 
 

CONVOCATÒRIA DE LA UNIÓ EUROPEA PER PROJECTES 
D’ENERGIA SOSTENIBLE 

European Union City Facility (EUCF) 

www.eucityfacility.eu 

A qui va dirigida? 

i està pensada per promoure els projectes en matèria 

orament, formació i suport financer fet a mida, àgil 

60.000 €. 

L’objectiu és facilitar el desenvolupament del què s’anomena “concepte d’inversió” 
(Investment concept) que inclou: projecte executiu, pla de negoci, estudi financer, estudi social 
si és el cas, viabilitat tècnica i econòmica, pla de comunicació, anàlisi de mercat, barreres,  

A la pàgina web de la convocatòria podeu descarregar-vos el model del “concepte 
que és el producte final de l’ajuda. 

€ serveixen per poder pagar els estudis necessaris per tenir tot el projecte, fil per 

Es pot finançar personal propi, consultors externs, subcontractacions, 

Qui ho pot sol·licitar? 

La convocatòria EUCF està dirigida a tots els ens locals i agrupacions d’ens 
s membres de la Unió Europea i del Regne Unit, que 

NUTS III (Nomenclatura de unitat Territorial) o LAU (Unidad Administrativa 

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES o PAESC o un pla d’abast similar) 
aprovat políticament.  

PER PROJECTES 

i està pensada per promoure els projectes en matèria d’energia 

, àgil i simplificatamb 

L’objectiu és facilitar el desenvolupament del què s’anomena “concepte d’inversió” 
(Investment concept) que inclou: projecte executiu, pla de negoci, estudi financer, estudi social 

e mercat, barreres,  etc. 

el model del “concepte 

per tenir tot el projecte, fil per 

Es pot finançar personal propi, consultors externs, subcontractacions, 

els ens locals i agrupacions d’ens 
, que tinguin:  

Territorial) o LAU (Unidad Administrativa 

ES o PAESC o un pla d’abast similar) 



 

 

 Una carta de suport de l’alcalde o alcaldessa o d’un representant polític electe. (hi ha 
un model estàndard) 

Les ajudes es concediran en concurrència competitiva p

Les agrupacions de municipis han d’estar liderades per un dels municipis
finançament i qui s’encarregarà de distribuir

Quin tipus de projectes s’ajuden

Es dona suport als projectes d’inversió en l

 Accions de millora del rendiment energètic i d’eficiència energètica
 Accions en l’àmbit de l’estalvi d’energia. 
 Accions d’energies renovables
 Accions innovadores (per exemple, comunitats energètiques ciutadanes, enfocaments 

innovadors de l’enllumenat públic, 
 Qualsevol altre d’energia sostenible

Els sectors a qui va dirigits són: 

 edificis públics,  
 edificis residencials
 edificis terciaris (no municipals), 
 instal·lacions,  
 desenvolupament i ús d’edificis renovables integrats, 
 xarxes intel·ligents,
  mobilitat urbana sostenible (per exemple, transport públic, estacions de 

recàrrega, etc.)  

Quin suport ofereix

- Suport econòmic: 60.000
portin cap al concepte d’inversió.

- Suport tècnic: 
tècnic: 

o Sessions informatives i de capacitació als ben
o Suport de l’expert nacional 

Francisco Puente
Escan consultores energéticos
fpuente@escansa.com

o Suport del punt d’assessorament de la iniciativa EUCF

suport de l’alcalde o alcaldessa o d’un representant polític electe. (hi ha 
 

concediran en concurrència competitiva per zones geogràfiques.

agrupacions de municipis han d’estar liderades per un dels municipis, que és qui rebrà el 
finançament i qui s’encarregarà de distribuir-los entre la resta de municipis agrupats

Quin tipus de projectes s’ajuden? 

Es dona suport als projectes d’inversió en l’àmbit de l’energia sostenible

Accions de millora del rendiment energètic i d’eficiència energètica 
Accions en l’àmbit de l’estalvi d’energia.  
Accions d’energies renovables 

innovadores (per exemple, comunitats energètiques ciutadanes, enfocaments 
innovadors de l’enllumenat públic, en plantes de tractament d’aigües residuals, etc
Qualsevol altre d’energia sostenible 

Els sectors a qui va dirigits són:  

 
ficis residencials 

edificis terciaris (no municipals),  

desenvolupament i ús d’edificis renovables integrats,  
xarxes intel·ligents, 
mobilitat urbana sostenible (per exemple, transport públic, estacions de 

 

ofereix? 

Suport econòmic: 60.000€. Per pagar estudis i redacció de projectes que 
portin cap al concepte d’inversió. En un any.  
Suport tècnic: Aquesta iniciativa a més del suport econòmic inclou suport 

Sessions informatives i de capacitació als beneficiaris
Suport de l’expert nacional que a Espanya és: 

Francisco Puente 
Escan consultores energéticos 
fpuente@escansa.com 

Suport del punt d’assessorament de la iniciativa EUCF

suport de l’alcalde o alcaldessa o d’un representant polític electe. (hi ha 

r zones geogràfiques. 

, que és qui rebrà el 
los entre la resta de municipis agrupats. 

l’energia sostenible: 

innovadores (per exemple, comunitats energètiques ciutadanes, enfocaments 
plantes de tractament d’aigües residuals, etc.) 

mobilitat urbana sostenible (per exemple, transport públic, estacions de 

Per pagar estudis i redacció de projectes que 

a més del suport econòmic inclou suport 

eficiaris 

Suport del punt d’assessorament de la iniciativa EUCF 



 

 

o Materials i eines a la 

 

Com es sol·licita? 
Procediment on line en 2 fases. 

Fase 1:  

Cal fer un check list previ de resposta sí/no en el qual es verifica l’elegibilitat de la proposta. 
Són 5 preguntes.  

 

Característiques del sol·licitant: Ha de ser un ens 

Materials i eines a la pàgina web de la iniciativa.

 
Procediment on line en 2 fases.  

de resposta sí/no en el qual es verifica l’elegibilitat de la proposta. 

Característiques del sol·licitant: Ha de ser un ens local o una agrupació d’ens locals

de la iniciativa. 

 

de resposta sí/no en el qual es verifica l’elegibilitat de la proposta. 

 

local o una agrupació d’ens locals 



 

 

Ubicació del sol·licitant: Ha de ser membre de la UE o del Regne Unit

Plans d’energia: Ha de tenir un PAES, PAESC o pla equivalent

Compromís polític: Cal un compromís que es vol portar a terme el projecte pel qual es 
suport. 

Compromís  d’estar disponible durant un període de seguiment: 
que durant dos anys des que es té el concepte d’inversió  EUCF farà un seguiment per 
valorar l’execució del projecte.
projecte del qual han desenvolupat el concepte d’inversió. 

Durant aquest període, es
d'implantació del projecte mitjançant

Fase 2 
Ompliment de la sol·licitud completa. El model de sol·licitud us el podeu descarregar des 

d’aquí. 

És una plantilla relativament senzilla on cal informar de com es preveu desenvolupar el 
projecte, les estimacions preliminars de cost i estalvis. És important explicar la governança del 
projecte, especialment en el cas de les agrupacions de municipis.

Agrupacions d’ens locals
Des de la iniciativa es vol promoure que els ens locals s’agrupin per fer la sol·licitud

A l’hora de presentar-se com a

- Poden presentar-se tant agrupacions formals com informals.
- Cal identificar un dels mem

sol·licitud. 
- Cal descriure les relacions del grup, com es prendran les decisions

dins el grup.  
- Ja sigui el líder o bé l’agrupació com a tal han de tenir un PAES, PAESC o pla 

similar. 
- El líder ha d’aportar el compromís polític de desenvolupament del projecte i la 

declaració corresponent.
- Aquesta iniciativa vol donar suport, sobretot, a municipis petits i mitjans , per la qual 

cosa s’avaluarà favorablement que qui es `pr
- Si el grup d’ens locals aconsegueix el suport els 60.000
- El líder és qui signarà l’Acord de l’ajuda i qui rebrà els diners que es repartiran segons 

s’hagi definit en la proposta.

Ubicació del sol·licitant: Ha de ser membre de la UE o del Regne Unit 

Plans d’energia: Ha de tenir un PAES, PAESC o pla equivalent 

Compromís polític: Cal un compromís que es vol portar a terme el projecte pel qual es 

Compromís  d’estar disponible durant un període de seguiment: 
des que es té el concepte d’inversió  EUCF farà un seguiment per 

valorar l’execució del projecte. L’ens local o l’agrupació han d’intentar portar a terme el 
projecte del qual han desenvolupat el concepte d’inversió.  

es demanarà als beneficiaris que informin 
del projecte mitjançant dos formularis senzills de control sobre xifres clau.

Ompliment de la sol·licitud completa. El model de sol·licitud us el podeu descarregar des 

ivament senzilla on cal informar de com es preveu desenvolupar el 
projecte, les estimacions preliminars de cost i estalvis. És important explicar la governança del 
projecte, especialment en el cas de les agrupacions de municipis. 

Agrupacions d’ens locals 
es de la iniciativa es vol promoure que els ens locals s’agrupin per fer la sol·licitud

com a grup, s’han de tenir en compte els punts següents:

se tant agrupacions formals com informals. 
Cal identificar un dels membres com a líder/ responsable del grup, el que omplirà la 

Cal descriure les relacions del grup, com es prendran les decisions i com es treballarà 

Ja sigui el líder o bé l’agrupació com a tal han de tenir un PAES, PAESC o pla 

El líder ha d’aportar el compromís polític de desenvolupament del projecte i la 
declaració corresponent. 
Aquesta iniciativa vol donar suport, sobretot, a municipis petits i mitjans , per la qual 

s’avaluarà favorablement que qui es `presenti sigui un grup d’ens locals
Si el grup d’ens locals aconsegueix el suport els 60.000€ són per a tot el grup.
El líder és qui signarà l’Acord de l’ajuda i qui rebrà els diners que es repartiran segons 
s’hagi definit en la proposta. 

Compromís polític: Cal un compromís que es vol portar a terme el projecte pel qual es demana 

Compromís  d’estar disponible durant un període de seguiment: Això vol dir 

des que es té el concepte d’inversió  EUCF farà un seguiment per 
L’ens local o l’agrupació han d’intentar portar a terme el 

 sobre el procés 
nzills de control sobre xifres clau. 

Ompliment de la sol·licitud completa. El model de sol·licitud us el podeu descarregar des 

ivament senzilla on cal informar de com es preveu desenvolupar el 
projecte, les estimacions preliminars de cost i estalvis. És important explicar la governança del 

es de la iniciativa es vol promoure que els ens locals s’agrupin per fer la sol·licitud 

, s’han de tenir en compte els punts següents: 

bres com a líder/ responsable del grup, el que omplirà la 

i com es treballarà 

Ja sigui el líder o bé l’agrupació com a tal han de tenir un PAES, PAESC o pla d’abast 

El líder ha d’aportar el compromís polític de desenvolupament del projecte i la 

Aquesta iniciativa vol donar suport, sobretot, a municipis petits i mitjans , per la qual 
esenti sigui un grup d’ens locals. 

€ són per a tot el grup. 
El líder és qui signarà l’Acord de l’ajuda i qui rebrà els diners que es repartiran segons 



 

 

 

 

Quins són els criteris d’avaluació de la proposta?

A: Inversió i estalvis (60% de l’avaluació)

Inversió i estalvis energètics a parts iguals 

Inversió inicial prevista. S’avaluarà el nivell d’inversió en relació a totes les propostes 
presentades. També es considerarà el nivell d’inversió segons el context local (mida de la 
població per exemple), si la inversió és d’una agrupació de municipis i coherència de la 
proposta. 

B: Governança, particip
objectius de la EUCF (40% de l’avaluació)

Governança (20% de B): 

Estructura de governança de la proposta robusta i coherent. Caldrà explicar:

- Rols i responsabilitats clarament definits de tots els actors implicats; nomenament de 
la persona responsable per al desenvolupament 

- Processos de presa de decisions clarament definits, indicant a persones amb poder 
decisori i processos de com es prenen les decisions;

- Comprendre bé si les capacitats internes són suficients per desenvolupar amb èxit un 
concepte d’inversió o com poden participar experts en el procés per proporcionar un 
valor afegit / capacitats.

- Coherència i plausibilitat general dels elements.

Participació dels agents implicats (40% de B)

Identificació clara dels agents implicats rellevants
expectatives en relació al project
desenvolupament del concepte d’inversió

- Activitats de compromís adequades (i el calendari i els objectius previstos);
- Instruments adequats de comunicació per arribar als diferents grups d'interès.
- Coherència i plausibilitat general dels elements.

Alineació amb els objectius de la iniciativa EUCF

L’objectiu final de l’EUCF ésaconseguir que les accions planificad
executables i finançables i que , per tant, s’executin

iteris d’avaluació de la proposta?

(60% de l’avaluació) 

i estalvis energètics a parts iguals (50% i 50% d’A) 

Inversió inicial prevista. S’avaluarà el nivell d’inversió en relació a totes les propostes 
considerarà el nivell d’inversió segons el context local (mida de la 

població per exemple), si la inversió és d’una agrupació de municipis i coherència de la 

participació de tots els agents i alinea
(40% de l’avaluació) 

Estructura de governança de la proposta robusta i coherent. Caldrà explicar: 

Rols i responsabilitats clarament definits de tots els actors implicats; nomenament de 
la persona responsable per al desenvolupament del concepte d'inversió;
Processos de presa de decisions clarament definits, indicant a persones amb poder 
decisori i processos de com es prenen les decisions; 
Comprendre bé si les capacitats internes són suficients per desenvolupar amb èxit un 

inversió o com poden participar experts en el procés per proporcionar un 
valor afegit / capacitats. 
Coherència i plausibilitat general dels elements. 

Participació dels agents implicats (40% de B) 

dels agents implicats rellevants i bona comprensió de les seves necessitats i 
al projecte. Caldrà explicar l’estratègia per implicar-los 

desenvolupament del concepte d’inversió: 

Activitats de compromís adequades (i el calendari i els objectius previstos);
Instruments adequats de comunicació per arribar als diferents grups d'interès.

oherència i plausibilitat general dels elements. 

Alineació amb els objectius de la iniciativa EUCF(40% de B): 

CF ésaconseguir que les accions planificades esdevinguin projectes 
executables i finançables i que , per tant, s’executin. Caldrà, doncs, demostra

iteris d’avaluació de la proposta? 

Inversió inicial prevista. S’avaluarà el nivell d’inversió en relació a totes les propostes 
considerarà el nivell d’inversió segons el context local (mida de la 

població per exemple), si la inversió és d’una agrupació de municipis i coherència de la 

ació de tots els agents i alineació amb els 

 

Rols i responsabilitats clarament definits de tots els actors implicats; nomenament de 
del concepte d'inversió; 

Processos de presa de decisions clarament definits, indicant a persones amb poder 

Comprendre bé si les capacitats internes són suficients per desenvolupar amb èxit un 
inversió o com poden participar experts en el procés per proporcionar un 

comprensió de les seves necessitats i 
los en el procés de 

Activitats de compromís adequades (i el calendari i els objectius previstos); 
Instruments adequats de comunicació per arribar als diferents grups d'interès. 

es esdevinguin projectes 
emostrarel potencial per 



 

 

desenvolupar un concepte d'inversió sòlid (i nou), tenint en compte la informació disponible 
en aquesta fase, que inclou una e
emissions de CO2, la producció d’energia renovable) i considerar el potencial del projecte 
d’inversió per a la replicació i / o l’ampliació del creixement
coherent i plausible. 

 

 

Quins són els terminis?

La convocatòria s’ha obert el 

de 2020. 
Es preveuen més convocatòries de cara al 2021. 

Altres aspectes 

 Si un ens local rep aquest suport ja no es podrà tornar a presentar en aquesta 
iniciativa. 

 La convocatòria està regionalitzada, és a dir, cada regió opta a un nombre concret de 
propostes aprovades:

desenvolupar un concepte d'inversió sòlid (i nou), tenint en compte la informació disponible 
que inclou una estimació (inicial) d’impactes (per exemple, evitar les 

emissions de CO2, la producció d’energia renovable) i considerar el potencial del projecte 
replicació i / o l’ampliació del creixement; a més que la proposta ha de ser 

Quins són els terminis? 

La convocatòria s’ha obert el 25 de maig de 2020 i es tanca el 2 d’octubre 

Es preveuen més convocatòries de cara al 2021.  

Si un ens local rep aquest suport ja no es podrà tornar a presentar en aquesta 

La convocatòria està regionalitzada, és a dir, cada regió opta a un nombre concret de 
propostes aprovades: 

desenvolupar un concepte d'inversió sòlid (i nou), tenint en compte la informació disponible 
(inicial) d’impactes (per exemple, evitar les 

emissions de CO2, la producció d’energia renovable) i considerar el potencial del projecte 
a més que la proposta ha de ser 

25 de maig de 2020 i es tanca el 2 d’octubre 

 

Si un ens local rep aquest suport ja no es podrà tornar a presentar en aquesta 

La convocatòria està regionalitzada, és a dir, cada regió opta a un nombre concret de 



 

 

 

 

Per saber-ne més 

Hi ha un expert nacional designat que us respondrà tots els dubtes i 
aclariments: 

Francisco Puente
Escan 
fpuente@escansa.com
 

També podeu anar a FAQS d’ENERAGEN:

http://www.eneragen.org/download/faqs

 

 

 

 

Hi ha un expert nacional designat que us respondrà tots els dubtes i 

Francisco Puente 
Escan consultores energéticos 
fpuente@escansa.com 

També podeu anar a FAQS d’ENERAGEN: 

http://www.eneragen.org/download/faqs-webinar-eucf/?wpdmdl=8270

Hi ha un expert nacional designat que us respondrà tots els dubtes i 

eucf/?wpdmdl=8270 


