
 

Resum dels principals programes europeus relacionats amb el 
fons de recuperació 

Programa 
Pressupost 

total 
Tipus de 
suport 

Gestor/Intermediaris 

Comentaris i 
possibilitats per a les 

empreses 
 

Recovery & 
Resilience 
Facility 
(RRF) 

672.500 
milions € 

Subvencions i 
préstecs 

Estats membres i 
regions a través dels 
fons estructurals i altres 
instruments 

Aquest programa 
representa el gruix dels 
nous recursos europeus 
i es gastarà en funció 
dels Plans de 
Recuperació presentats 
pels estats membres. 
Una part important es 
podrà destinar a donar 
suport a sectors 
especialment afectats 
per la Covid-19, però 
els detalls encara s’han 
de concretar.   
 

ReactEU 
47.500 
milions € 

Subvencions 

Estats membres i 
regions a través dels 
fons estructurals 
(FEDER, FSE,...) 

Aquest programa pretén 
cobrir despeses 
extraordinàries 
derivades de la crisi de 
la Covid-19. S’espera 
que una part rellevant 
es destini a finançar 
l’extensió dels ERTO i 
la formació per a 
treballadors i aturats per 
mitjà de les polítiques 
actives d’ocupació. Per 
tant, serà un suport 
indirecte a les 
empreses. 
 

Horizon 
Europe 

75.900 
milions € 

Subvencions i 
participació en 
el capital 
d’empreses 

European Innovation 
Council (EIC) i CDTI 

El gran programa 
europeu de suport a la 
innovació Horizon 2020 
(ara Horizon Europe) 
s’ha vist ampliat amb 
5.000 milions € del fons 
de recuperació i 
continua essent 
l’instrument més adient 
per a les pimes 
innovadores. L’antic 
SME Instrument ha 
estat substituït pel 
suport de l’European 

 

 

 

 



 

 Innovation Council 
(EIC) en forma de 
subvencions i sobretot 
de participació a les 
empreses com un 
capital risc. 

CDTI distribueix alguns 
dels instruments de 
suport al conjunt 
d'Espanya. 
 

InvestEU (*) 
75.000 
milions € 

Préstecs i 
avals 

Banc Europeu 
d’Inversions (BEI), 
bancs i altres 
intermediaris financers, 
com és el cas de l’ICO 
o l’ICF. 

Aquest programa és 
hereu de l’antic “Pla 
Juncker” i preveu avals 
de la UE a entitats 
financeres per a donar 
préstecs a empreses en 
condicions favorables. 
En aquest període 
pressupostari 
s’encoratja les entitats 
financeres no bancàries 
a esdevenir també 
intermediàries. 
 

Just 
Transition 
Fund 

10.000 
milions € 

Subvencions i 
préstecs 

Estats membres i 
regions a través dels 
fons estructurals i altres 
instruments. 

Aquest programa dona 
suport a regions 
especialment afectades 
per la transició verda, a 
causa de la seva 
dependència de certes 
activitats contaminants. 
En el cas espanyol, es 
preveu que els recursos 
es destinin sobretot a 
les regions mineres. 
 

RescEU 
1.900 milions 
€ 

Compra 
pública 

Estats membres i 
Comissió Europea 

Creat a l’origen per 
atendre desastres 
naturals com els 
incendis i terratrèmols, 
aquest programa s’ha 
ampliat ara a les crisis 
sanitàries i preveu la 
compra de productes 
sanitaris d’emergència 
per part de la UE. Pot 
esdevenir una 
oportunitat per a pimes 
fabricants de material 
mèdic i sanitari. 

 


