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#EuropeCalls 
Oportunitats de finançament del Programa Horizon 2020 per a 
l’art i la cultura  
 
L’OBJECTIU DE LA JORNADA és informar sobre les oportunitats de finançament del Programa Horizon 

2020 per a l’art i la cultura, i incentivar i fomentar la participació de les empreses culturals i creatives en 
aquest programa. El Repte Social 6 "Europa en un món canviant: Societats inclusives, innovadores i 
reflexives" del Programa Horizon 2020 inclou 3 convocatòries, publicades el passat mes de novembre i 
amb data límit de presentació de sol·licituds el proper 14 de març de 2019. En el marc de la convocatòria 
TRANSFORMACIONS, es troben diversos ‘topics’ vinculats a la cultura i les arts.  

 
UNA JORNADA ADREÇADA A les empreses culturals i creatives susceptibles de presentar projectes 

artístics i culturals que impulsin solucions alternatives o no convencionals als reptes socials actuals i 
emergents.  
 

DATA:  

Divendres, 1 de febrer de 2019 

LLOC:  

Sala d’Actes de l’Arts Santa Mònica  
Rambla Santa Mònica, 7 
08002 Barcelona 
 

 
 

9.45h  - 10.00h. Registre inscrits 

 
10.00h - 10.05h Presentació de la jornada a càrrec d’Àlex Navarro, coordinador d’Europa Creativa 
Desk – MEDIA Catalunya, de l’Àrea de Mercats de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.  
 
10.05h – 10.30h Presentació de Catalan Arts, marca d'internacionalització de les empreses 
culturals i creatives catalanes dels àmbits de la música, les arts escèniques, el llibre, les arts 
visuals i la cultura digital, impulsada des de l'Àrea de Mercats de l'Institut Català de les Empreses 
Culturals (ICEC). A càrrec d’Antònia Andúgar, directora de l’Àrea de Mercats de l’ICEC. 
 
10.30h - 12.00h. Presentació del Programa Horizon 2020 i de les convocatòries específiques 
destinades a les Indústries Culturals i Creatives en l’àmbit dels Reptes Socials:  
 

- El Programa Horizon 2020:  Introducció, estructura i principis generals.  
 
- Arts i cultura: oportunitats de finançament en el marc del Repte Social 6 ‘Europa en 

un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives’ 
 
-  Convocatòria TRANSFORMACIONS, oberta fins al 14 de març de 2019  – Tòpics 2019 

vinculats a les arts i la cultura: 
  

 TRANSFORMACIONS-08-2019: El valor social de la cultura i l'impacte de 
les polítiques culturals a Europa. 

 
 DT-TRANSFORMACIONS-11-2019: Aproximacions col·laboratives al 

patrimoni cultural per a la cohesió social. Ús de plataformes de xarxes 

socials, art, activitats coordinades 

http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec/organisme/que_es_lcic
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec/organisme/que_es_lcic
http://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/icec/organisme/que_es_lcic
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 TRANSFORMACIONS-16-2019: Plataforma social sobre l'avaluació de 

l'impacte i la qualitat de les intervencions en els entorns històrics 
europeus i patrimoni cultural. 

 
 TRANSFORMACIONS-17-2019: Reptes de la societat i les arts. El potencial 

de les arts per impulsar solucions alternatives o no convencionals als 
reptes socials actuals i emergents. 

A càrrec d’Aïda Díaz, del Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de l’Àrea 
d’Internacionalització de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca). 
Representant Autonòmica del Comitè de treball de la CE del Repte social 6 Europa en un 
món canviant, societats inclusives, innovadores i reflexives del Programa Horizon 2020.  

                                    
12.00h - 12.15h. Precs i preguntes 

 
 
12.15h – 12.30h. Conclusions finals i clausura de la sessió a càrrec d’ Àlex Navarro.  

 
 
 

 
 


