
divendres, 18 de març de 2022

Més de 1,5 milions de projectes finançats per la UE
accessibles a una nova plataforma pública
Avui, a l'inici del 8è Fòrum de Cohesió [ 

, la Comissió ha posathttps://cohesionforum.tw.events/ ]
en marxa « », unaKohesio [ https://kohesio.ec.europa.eu/ ]
plataforma pública en línia que recopila tota la informació
sobre més d'1,5 milions de projectes als 27 Estats
membres, finançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional [ 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/ ]
(FEDER), el Fons de Cohesió [ 

 i el https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/cohesion-fund/ ] Fons Social Europeu [ 
 (FSE) des del 2014. És la primera vegada que es crea i es posa ahttps://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es ]

disposició de totes les persones una plataforma tan completa de dades de projectes, que estaran disponibles en
totes les llengües de la UE. Per crear-la va ser necessària la col·laboració estreta amb les autoritats de gestió
dels diferents Estats membres i regions, ja que són les autoritats nacionals i regionals les que gestionen els
projectes de cohesió.

Elisa , comissària de Cohesió i Reformes, ha declarat: «Ferreira Kohesio ofereix el conjunt d'informació més
complet creat fins ara per descobrir com contribueix la política de cohesió a reforçar la nostra Unió. Gràcies a
Kohesio, la política de cohesió es torna encara més oberta i transparent. Amb només uns quants clics,
qualsevol pot descobrir exactament com inverteix la UE a les seves regions i ciutats per fomentar la
convergència i la cohesió econòmica, social i territorial. Aquesta nova eina complementa l'informe sobre la
cohesió que es va publicar el mes passat i la plataforma de dades obertes sobre la cohesió. ¡Els projectes

!»finançats per la política de cohesió ja no tindran secrets per a ningú

El comissari d'Ocupació i Drets Socials, Nicolas , ha afegit: «Schmit Els fons de la UE poden marcar una
veritable diferència per a totes les persones a la UE i, en particular, per a aquells que més necessiten la nostra
ajuda. El Fons Social Europeu ofereix suport a les persones per trobar feina, ajuda als treballadors i les
empreses a adquirir les capacitats necessàries per a una recuperació justa, ecològica i digital, i reforça la
inclusió social. Els fons de cohesió també poden ajudar els Estats membres a oferir assistència als que fugen
de la invasió russa d'Ucraïna. La nova plataforma explica el rerefons de molts projectes finançats per la UE que

».inverteixen en les persones i les regions

Això és el que Kohesio pot oferir:

Dades normalitzades sobre 1,5 milions de projectes del període de finançament 2014-2020, amb enllaços
als corresponents programes i fons;

Dades normalitzades sobre els  i l'estat d'execució dels mateixos; Dades500.000 beneficiaris dels projectes
que abasten més de 300 programes operatius als 27 Estats membres;

Un mapa interactiu que permet obtenir les dades geogràficament;

Tota la informació estarà traduïda a totes les llengües de la UE.

Més informació:

Descaregar imatge
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Plataforma de dades obertes sobre la cohesió de la UE [ https://cohesiondata.ec.europa.eu/ ]

Base de dades de projecte de la UE "Kohesio" [ https://kohesio.ec.europa.eu/ ]

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/politica-de-cohesion-de-la-ue.pdf ]
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