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El Parlament Europeu convoca subvencions per a 
mitjans de comunicació centrades en les eleccions 
europees 2024 

La Direcció General de Comunicació del Parlament Europeu ha publicat avui una nova 

convocatòria del Programa de Subvencions per a Mitjans de comunicació, en aquesta ocasió 

amb l'objectiu d'incrementar el coneixement dels ciutadans del paper i els valors democràtics de 

la UE de cara a les eleccions europees de 2024. 

 

 

El Parlament Europeu obre una convocatòria per als mitjans de comunicació interessats a presentar 

projectes que compleixin una doble funció: d'una banda, proveir d'informació regularment, de manera 

fiable, plural i no partidista sobre les pròximes eleccions europees de 2024 i sobre el treball del Parlament 

Europeu (especialment les implicacions sobre la vida diària dels ciutadans) i, d'altra banda, promoure 

la participació i l'activació de ciutadans i organitzacions de la societat civil en el debat sobre les 

pròximes eleccions europees de 2024. 

http://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/es/oficina-en-barcelona/subvenciones-para-medios-de-comunicacion-elecciones-europeas-2024
https://www.europarl.europa.eu/spain/barcelona/ca/oficina-a-barcelona/subvencions-per-a-mitjans-de-comunicacio-eleccions-europees-2024


Les accions hauran de ser multiplataforma i contenir una estratègia per a la interacció en línia. Els 

mitjans als quals es dirigeix aquesta convocatòria són agències de notícies, canals de televisió i de ràdio, 

mitjans digitals (tant mitjans natius digitals com plataformes digitals d'altres mitjans) i premsa escrita. 

Els formats innovadors que puguin aconseguir de manera satisfactòria als primers votants tindran un 

avantatge competitiu. Es considerarà un valor afegit involucrar a multiplicadors, creadors de 

contingut i líders d'opinió en el debat sobre les futures eleccions, així com la participació/interacció 

amb ciutadans, incloent a través de les xarxes socials. 

Els criteris clau per a concedir les subvencions són l'audiència potencial, l'abast i l'impacte de l'acció 

referent a incrementar el coneixement dels ciutadans sobre el Parlament Europeu, d'assegurar una 

àmplia difusió i equilibri geogràfic, així com de promoure el debat públic sobre la UE i les eleccions 

europees de 2024. 

El calendari per a la presentació de sol·licituds comença avui, 27 d'octubre, i finalitza el 26 de gener 

de 2023. Les accions tindran una durada mínima de 6 mesos i podran començar l'1 de setembre de 

2023 i estendre's com a màxim fins al 31 de desembre de 2024. No obstant això, la data d'inici no podrà 

ser més tard del 31 de desembre de 2023. 

La subvenció està limitada a un percentatge màxim de cofinançament del 70% dels costos 

subvencionables per a l'acció mediàtica. 

Els mitjans comptaran amb llibertat editorial completa sempre que es garanteixi el respecte als valors 

consagrats en l'article 2 del Tractat de la Unió Europea i una independència de qualsevol instrucció 

pública o privada en tots els assumptes relacionats amb les decisions editorials. Així mateix, les activitats 

proposades seguiran els principis de transparència no discriminació, exactitud, pluralisme i 

independència. 

Tots els detalls sobre el procediment es troben en la convocatòria per a sol·licitar la subvenció, que està 

disponible en aquest enllaç i que també estarà disponible en la pàgina web de subvencions del 

Parlament Europeu. Es recomana a més de la lectura d'aquesta convocatòria la del manual en línia. Per 

a aclarir qualsevol dubte, han de dirigir-se al correu media-grants@europarl.europa.eu, formulant les 

seves preguntes en anglès. 

També podran trobar més detalls, el procés per a completar l'aplicació i alguns dubtes resolts en el 

PowerPoint adjunt al final d'aquesta nota de premsa. 

Més informació 

 Convocatòria 

 Pàgina web de subvencions del Parlament Europeu 

 Presentació PowerPoint amb més detalls sobre la convocatòria 

Contacte de premsa 

Damián CASTAÑO 

(+34) 91 436 4766 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
mailto:media-grants@europarl.europa.eu
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502,31094501;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fspain%2Fresource%2Fstatic%2Ffiles%2Fimport%2Fel_parlamento_europeo_convoca_subvenciones_para_medios_de_comunicacion_centradas_en_las_elecciones_europeas_de_2024%2Fsubvenciones-a-medios-de-cara-a-las-elecciones-europeas-2024.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
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