
 

 

                                                                                                                                         18/05/2021 

FONS DE RECUPERACIÓ EUROPEA: NEXTGENERATION EU 

                                                                                                                    

Al Juliol de 2020 la Comissió Europea va proposar un instrument temporal de 

recuperació, el pla NextGeneration EU, dotat amb 750.000 milions d'euros que es 

finançaran mitjançant l'emissió de deute comunitària, dels quals prop de 150.000 

milions d'euros es troben "preassignats" a Espanya i arribaran en forma d’ ajuts i 

préstecs.  Aquests fons persegueixen reconstruir l'economia europea després de l'Covid-

19 i aconseguir que sigui més sostenible, digital i resilient. 

 

Els quatre eixos amb els que es sustentarà aquet fons seran: 

- Transició ecològica: recolzament  a les energies renovables, digitalització, 

tecnologies i energies del futur, electrificació de l’economia i eficiència 

energètica 

- Transformació digital: Centres d’innovació digital, Tecnologia 5G, Intel·ligència 

artificial, digitalització de les pymes, transformació digital de l’administració 

pública, salut intel·ligent, mobilitat connectada 

- Cohesió social i territorial: Reduir els efectes de la despoblació mitjançant la 

rehabilitació d’infraestructures i connectivitat, reforçar la sanitat, educació 

pública i les polítiques actives de treball 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Igualtat de gènere: reduir l’actual bretxa de gènere en el mercat laboral i 

reforçar el sistema educatiu 

 

Des de Parés i Aubia us fem arribar aquesta informació doncs creiem que és una molt 

bona oportunitat perquè les empreses puguin participar en aquests fons europeus 

mitjançant: licitacions, subvencions, préstecs.. 

Cal doncs anticipar-se i fer una reflexió estratègica de necessitats futures per tal de 

poder identificar projectes que es puguin adaptar a aquests fons. El nostre departament 

d’estratègia es posa a la vostra disposició per tal de poder analitzar la vostre empresa i 

poder identificar possibles necessitats susceptibles de poder rebre aquests ajuts. 

Hi ha una previsió de que arribin els primers reemborsaments al juny d’aquest any. 

 

Si esteu interessats en rebre més informació podeu contactar amb: Rocio Caro; 

rcaro@paresiaubia.com. 

 

Així mateix us anirem informant de forma puntual de qualsevol novetat al respecte. 
 

Departament Ajuts i Subvencions 

 


