PROGRAMA ESPECÍFIC
EN QUÈ
ES CONCRETA?

En oferir un suport flexible i especialitzat als ens locals en el
marc de les convocatòries que es publiquin dels Fons Next
Generation EU tant per a maximitzar el nombre de projectes
finançats mitjançant aquests fons a la província de
Barcelona com per a garantir-ne una execució eficaç

COM DEMANAR SUPORT?
SISTEMA
D'ALERTES
Subscriu-te al sistema d'alertes
NEXT DIBA per estar al cas de
totes les convocatòries!
https://formularis.diba.cat/al
erta-convocatories-fonsnext-generation-eu

Aprovació d'una nova convocatòria de
subvenció dels fons NextGenerationEU
per part de l'Estat o del Govern de la
Generalitat
Transcorreguts 2 dies des de la
publicació de la convocatòria al
BOE o DOGC

Activació de la línia de
suport al Portal Municipal
de Tràmits (PMT) de la
Diputació de Barcelona

L'ens local rebrà una comunicació per correu electrònic
informant de la convocatòria i del suport que pot sol·licitar a
la Diputació de Barcelona

Independentment de la convocatòria,
aquests 2 recursos sempre estaran
disponibles i es podran sol·licitar:

Assessorament integral en fase de
sol·licitud per a ajuntaments de fins a
2.000 habitants.

Assessorament procedimental en
fase de sol·licitud per a ajuntaments
de fins a 5.000 habitants.

La Diputació de Barcelona podrà habilitar,
"addicionalment" recursos de tipus tècnic,
econòmic o de prestació directa.
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Caldrà sol·licitar a través del Portal Municipal de Tràmits
cadascun dels recursos habilitats a la convocatòria que
siguin d'interès per l'ens local

Únicament es podrà demanar suport en
el cas de disposar d'un projecte madur,
amb un treball previ al darrere!

Si l'ens local està interessat, pot presentar una sol·licitud de
suport a la Diputació de Barceloba amb una antelació
mínima de 4 setmanes abans de que es tanqui la
convocatòria estatal/autonòmica

Un cop presentada la sol·licitud de suport,
la Diputació de Barcelona la revisarà

la sol·licitud s'ha
presentat correctament?

la sol·licitud presenta
errades?

L'ens local tindrà 5
dies per esmenar les
errades

Un cop aprovat el suport la Diputació
de Barcelona acompanyarà l'ens local
en el marc acordat

Un cop finalitzat el suport, l'ens local podrà
presentar directament el projecte a la
convocatòria estatal o autonòmica
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