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1.

La política
de cohesió
de la Unió Europea
en el període
2014-2020

1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

1.1

OBJECTIUS

La política de cohesió és el principal instrument que
tenen les regions europees per impulsar el creixement
i l’ocupació. És el principal instrument que pretén
afavorir la reducció de les disparitats estructurals
existents entre les regions de la Unió, afavorint el
desenvolupament equilibrat del territori i la igualtat
d’oportunitats entre les persones.
Així mateix, facilita el marc d’inversió necessari per
contribuir a assolir les metes de l’Estratègia Europa
2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador en l’UE.

Per al període comprès entre 2014-2020, la política
regional s’ha organitzat en tres categories de regions
per poder acollir-se al finançament europeu:
> Les regions menys desenvolupades, el PIB de les
quals per càpita és inferior al 75 % de la mitjana de
l’UE, continuen essent la principal prioritat de la
política de cohesió.
> Les regions en transició, el PIB de les qual per càpita
està situat entre el 75 % i el 90 % de la mitjana
de l’UE.
> Les regions més desenvolupades, el PIB de les quals
per càpita és superior al 90 % de la mitjana de l’UE.
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1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020
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1.2

1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

INSTRUMENTS

Els fons amb què compta la política de cohesió per
assolir els objectius citats, en el període comprès
entre els anys 2014 i 2020, ascendeix a un total de
351.800 milions d’euros, la qual cosa suposa un terç
del pressupost total de la Unió Europea.
Aquest pressupost total assignat es distribueix en tres
fons principals:
> El Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER), que centra les seves inversions en
diverses àrees prioritàries clau com són la innovació
i la investigació, el desenvolupament de l’economia
digital, el suport a les petites i mitjanes empreses i el
desenvolupament de l’economia baixa en carboni.
També finança projectes de cooperació territorial.
> El Fons Social Europeu (FSE), que finança
inversions per facilitar l’accés a l’ocupació, millorar
la capacitat d’adaptació dels treballadors a través
de l’educació i potenciar la inclusió social de les
persones desfavorides que estan a punt de pobresa
o d’exclusió social.

> El Fons de Cohesió (FC), que inverteix en creixement
econòmic i desenvolupament sostenible mitjançant
actuacions de conservació del medi ambient i de
grans infraestructures a països amb una RNB
(renda nacional bruta) per càpita inferior al 90 %
de la renda mitjana de la Unió Europea. Espanya,
en situar-se per sobre del llindar establert, no
serà perceptora del Fons de Cohesió en el període
2014-2020.
Aquests fons, juntament amb el Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu Marítim
i de la Pesca, constitueixen els fons estructurals i
d’inversió europea (fons EIE).
Metes

Categoria de regions

Fons

		
Regions menys desenvolupades
			
Inversió en el creixement
		
Regions en transició
i l’ocupació

FEDER
FSE
Fons de Cohesió

		
		

FEDER
FSE

Regions més desenvolupades

Cooperació territorial europea		

FEDER
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1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

ESTRATÈGIA EUROPA 2020

L’Estratègia Europa 2020 és l’estratègia de la Unió
Europea per al creixement i l’ocupació. Es basa en
l’estratègia de creixement de l’UE per a la pròxima
dècada, denominada Europa 2020, amb la qual es
pretén sortir més fort de la crisi econòmica i financera
que afecta tot el continent. Proposa tres prioritats que
es reforcen mútuament:
Creixement intel·ligent: desenvolupament d’una
economia basada en el coneixement i en la innovació.
Creixement sostenible: promoció d’una economia
que faci un ús més eficaç dels recursos, que sigui més
verda i competitiva.
Creixement integrador: foment d’una economia
amb alt nivell d’ocupació que tengui cohesió social i
territorial.

Els cinc objectius principals que l’UE ha d’assolir fins a
2020 se situen en els àmbits següents:
• Ocupació: ocupar el 75 % de les persones entre
20 i 64 anys.
• Investigació i desenvolupament: invertir el 3 % del
PIB de l’UE en I+D.

• Canvi climàtic i sostenibilitat energètica:
− Una reducció del 20 % en les emissions de gasos
d’efecte hivernacle a l’UE respecte als nivells de
1990.
− Obtenció d’un 20% de l’energia de fonts
renovables.
− Augment de l’eficiència energètica en un 20%.
• Educació: reduir la taxa d’abandonament escolar
primerenc per sota del 10 %.
• Lluita contra la pobresa i l’exclusió social: com a
mínim 20 milions de persones menys en situació de
pobresa o exclusió social, o amb risc de patir-les.
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OCUPACIÓ

INNOVACIÓ

EL 75 %
de la població
entre 20 i 64
anys ha d’estar
ocupada.

El 3 % del PIB
de l’UE
s’ha d’invertir
en investigació i
desenvolupament.

1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

CAMBI
CLIMÀTIC
Arribar a l’objectiu
20/20/20
en matèria
de clima
i energia.

EDUCACIÓ

POBRESA

El percentatge
d’abandonament
escolar hauria de
ser inferior al
10 % i almenys
el 40 % de les
persones entre
30 i 34 anys
haurien de tenir
estudis superiors
complets.

El risc de
pobresa o exclusió
hauria d’amenaçar
com a mínim
20 milions de
persones menys.

6

PROGRAMA OPERATIU FSE
2014-2020 de les Illes Balears

1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

Per aconseguir aquests objectius, els estats i les
regions europees han emprès una decidida aposta per
la societat de la informació i del coneixement, l’esperit
d’empresa, el medi ambient i la lluita contra el canvi
climàtic, l’ocupació, l’educació i la inclusió social.

A fi d’augmentar l’impacte de la política de cohesió, s’ha
decidit per concentrar les inversions en un conjunt
limitat de prioritats. Des d’aquesta perspectiva, l’FSE
ajudarà a assolir les metes d’Europa 2020 concentrant
els seus recursos en els següents objectius temàtics
(OT) que es desenvoluparan durant el període de
programació 2014-2020:
1. Ocupació i suport a la mobilitat laboral.
2. Inclusió social i reducció de la pobresa.
3. Educació, millora de les
aprenentatge permanent.

qualificacions

i

4. Millora de la capacitat institucional i eficiència de
l’Administració pública.
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1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

1.4

ARQUITECTURA I DISSENY
DELS FONS EIE EN EL PERÍODE 2014-2020

Els fons estructurals i d’inversió (FEIE) en 20142020 han de contribuir decididament a la realització
de l’Estratègia Europa 2020, involucrant les parts
interessades nacionals, regionals i locals de forma
coordinada per maximitzar les sinergies entre tots.
La política de cohesió aporta el marc financer i el
sistema d’aplicació pràctica per assolir els objectius
d’Europa 2020, a través del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i
el Fons de Cohesió.

Per a l’alineació de la política de cohesió amb els
objectius marcats per l’Estratègia Europa 2020,
s’ha elaborat un marc estratègic comú per a tots els
estats que esbossa un enfocament de programació
estratègic per al període 2014-2020. L’esmentat marc
defineix uns objectius temàtics així com unes prioritats
d’inversió que configuren l’arquitectura sobre la qual
ha de descansar la selecció dels objectius nacionals.
Sobre la base del marc estratègic comú, els estats
membres estableixen l’estratègia per a l’ús òptim dels
fons estructurals i d’inversió europeus a tot el país i
apliquen plans estratègics amb les prioritats d’inversió
que han d’incloure els fons europeus. Així, l’acord
d’associació entre el Regne d’Espanya i la CE recull
la planificació i la distribució dels recursos nacionals
i de l’UE entre els programes i àrees prioritàries en
l’àmbit nacional i els condicionaments i les metes que
s’han de perseguir en les pròpies estratègies nacionals
i regionals per al desenvolupament i el creixement
econòmic. Els programes operatius (PO), que
desglossen les prioritats i els objectius d’inversió dels
acords d’associació en accions concretes, es basen
en els esmentats documents estratègics traduint
les prioritats específiques seleccionades del marc
estratègic comú en prioritats específiques d’inversió
amb objectius quantificables.
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1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020

ESTRATÈGIA EUROPEA 2020
per a un creixement intel·ligent,
sostenible i integrador.

Reglament 1303/2013 de disposicions comunes
FEDER, FSE, FEADER, FEMP i fons de cohesió

Marc financer
pluriennal de l’UE

Política de
cohesió

33%
dels fons
de l’UE

FEDER

REGLAMENT 1301/2013

FSE

REGLAMENT 1304/2013

Fons de Cohesió

No es reben fons de cohesió a Espanya
en el nou període 2014-2020

Marc estratègic comú
Acord d’associació del regne d’Espanya
Programes operatius
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2.

El programa
operatiu
FSE
de les Illes Balears
2014-2020

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

2.1
A)

ESTRATÈGIA DEL PO
ELS REPTES PENDENTS

La planificació de l’ajuda FSE de les Illes Balears
per al període 2014-2020 ha tengut molt present
els objectius marcats en l’Estratègia Europa 2020
i ha vetlat per assegurar-ne la coherència amb les
prioritats reformistes del Pla Nacional de Reformes
2014 i amb els seus objectius de política econòmica i
creació d’ocupació.
La planificació regional ha tengut un altre punt
de partida necessari, com ara l’exploració de la
situació econòmica, social i territorial de la regió,
que comprèn, precisament, un estudi detallat de les

principals dimensions que defineixen el model de
desenvolupament territorial que pretén consolidar
l’UE: econòmic, social i mediambiental.
De fet, s’ha fet un diagnòstic del context balear que
ha permès identificar les seves principals necessitats
en matèria d’estructura productiva i competitivitat
empresarial; mercat de treball i capital humà;
investigació, desenvolupament tecnològic i innovació;
societat de la informació, i inclusió social i lluita contra
la pobresa.

10

PROGRAMA OPERATIU FSE
2014-2020 de les Illes Balears

Els principals problemes
i debilitats detectats en
aquestes matèries són els
següents:

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

Teixit empresarial

Mercat de treball

> Pèrdua continuada de teixit empresarial des de
l’inici de la crisi econòmica.

> Augment de la taxa d’atur.
> Elevat atur juvenil i creixent atur de llarga durada.

> Mínima diversificació econòmica, a causa de l’elevat
pes de sector terciari.

> Baixa productivitat del factor treball.

> Baixa presència en els mercats internacionals.
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2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

Inclusió i protecció social

Igualtat d’oportunitats

Educació i formació

> Augment de la proporció de persones en risc de
pobresa i exclusió social.

> Inferior taxa d’ocupació femenina i menor
retribució salarial de les dones.

> Escassa oferta d’educació postsecundària.
> Elevada taxa d’abandonament escolar prematur.

> Dificultats per a la integració socioeconòmica de
determinats col·lectius (immigrants, persones amb
discapacitat, persones amb menys nivells de renda i
població femenina).

> Dificultats per a la conciliació de la vida familiar i
laboral.

> Baix percentatge d’empreses que proporcionen
formació en TIC als seus treballadors.
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B)		

LA VISIÓ DE FUTUR

El PO FSE de les Illes Balears 2014-2020 té com a
objectiu posar en funcionament polítiques i mesures
concretes que contribueixin a la plena ocupació, a
millorar la qualitat i la productivitat en la feina, els
sistemes educatius i formatius i la inclusió social.
Aquest plantejament significa una actuació decidida
que pretén consolidar el progrés de la comunitat
autònoma sobre un model de creixement intel·ligent
i integrador.

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

> La contribució al Pla d’Ocupació de les Illes Balears
2014-2017, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat,
augmentar la generació d’ocupació, la qualitat i
l’estabilitat en l’ocupació, promoure la igualtat
d’oportunitats, fomentar l’esperit emprenedor,
facilitar la generació d’ocupació en determinades
àrees i sectors específics i facilitar el finançament
d’emprenedors i empresaris.
> Garantir la integració real i efectiva de les persones
en situació de risc d’exclusió social.

A més de donar resposta a aquestes necessitats,
els elements que han guiat el desenvolupament de
l’estratègia del PO han estat:
> L’abast dels objectius de l’Estratègia Europa 2020
que, al costat dels objectius propis dels fons
estructurals, constitueix el marc general d’actuació
dels fons estructurals i d’inversió i ha de ser tenguda
en compte per enfocar els resultats dels programes
europeus en la pròxima dècada.
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2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

OBJECTIUS DEL PROGRAMA
I ACTUACIONS PREVISTES

L’estratègia del PO es basa en la selecció d’uns
objectius temàtics i unes prioritats d’inversió que
persegueixen objectius específics coherents amb el
full de ruta marcat per l’Estratègia Europa 2020 i
adequats, alhora, a les necessitats socioeconòmiques
de les illes.
2.2.1 OBJECTIU TEMÀTIC 8:
PROMOURE LA SOSTENIBILITAT I LA
QUALITAT EN L’OCUPACIÓ I AFAVORIR LA
MOBILITAT LABORAL
a)

Prioritat d’inversió 8.1:
Accés a l’ocupació dels demandants d’ocupació
i de les persones inactives, inclosos els aturats
de llarga durada i les persones allunyades del
mercat laboral, així com les iniciatives locals i el
foment de la mobilitat laboral.

Aquesta prioritat d’inversió té dos objectius específics:
OE 8.1.3:
Augmentar la contractació de caràcter estable de les
persones aturades o demandants d’ocupació, incloent
les de llarga durada i aquelles de més edat
Les actuacions per cofinançar en l’àmbit d’aquest
objectiu específic són:
> La contractació de personal investigador
doctor (contractes postdoctorals), mitjançant
el cofinançament de contractes per a personal
investigador doctor per a la incorporació d’aquests

a centres d’investigació del sistema d’innovació de
les Illes Balears.
> L’incentivament de l’ocupació estable d’altres
col·lectius prioritaris per a la contractació
indefinida, la transformació en indefinits de
contractes temporals i la contractació indefinida o
temporal amb una durada mínima de sis mesos de
persones en situació d’exclusió social.
El resultat esperat se centra en una incorporació més
important del capital humà de les illes als diversos
elements del sistema de ciència i tecnologia de personal
ja format en àmbits prioritaris, d’acord amb l’Estratègia
d’Especialització Intel·ligent de les Illes Balears.
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2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

OE 8.1.5:
Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades o
inactives, especialment d’aquelles amb més dificultats
d’accés al mercat laboral, per mitjà de l’adquisició
d’experiència professional, incloses les iniciatives
locals d’ocupació
Les actuacions per cofinançar són les següents:
> Accions de foment de l’ocupació, mitjançant la
concessió d’incentius a la contractació de persones
joves de 16 a 30 anys en situació d’atur. Se
subvenciona la contractació de joves sota diverses
modalitats contractuals.

> El desenvolupament d’una línia d’actuació per
fomentar l’ocupació entre les persones aturades
de llarga durada en situació de vulnerabilitat i
prioritzar aquelles que manquin de prestacions o
subsidis d’atur.
El resultat previst és, d’una banda, disminuir el
percentatge d’aturats a les Balears, en particular
d’aquelles persones que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat, així com d’aquelles de més de
45 anys que han esgotat els seus drets de cobertura
social. Per una altra, s’espera una incorporació més
important de la població jove al mercat laboral i el
creixement de l’ocupació.
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2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

OBJECTIU TEMÀTIC 8: PROMOURE LA SOSTENIBILITAT I LA QUALITAT EN L’OCUPACIÓ I AFAVORIR LA MOBILITAT LABORAL

PRINCIPALS DEBILITATS
IDENTIFICADES

PRIORITAT
D’INVERSIÓ

OBJECTIU
ESPECÍFIC

PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ

OT

8.1.3
Augmentar la contractació
de caràcter estable de les
persones desocupades i/o
sol·licitants d’ocupació,
incloses les de llarga durada
i aquelles de més edat.

> Alta taxa d’atur
> Inestabilitat a l’ocupació
> Baix percentatge d’ocupació
en R+D+I
- Bretxa de gènere en el mercat
laboral

8.1

8

Accés a l’ocupació dels
demandants d’ocupació i
de les persones inactives,
inclosos els desocupats de
llarga durada i les persones
allunyades del mercat
laboral.

8.1.5
Millorar l’ocupabilitat de
les persones desocupades
o inactives, especialment
d’aquelles amb majors
dificultats d’accés al
mercat laboral, mitjançant
l’adquisició d’experiència
professional.

CANVI
ESPERAT

Ajudes a la contractació
de personal investigador
(0,724M€)

Increment del Nº de
persones en R+D+I per
generar coneixement en
àrees estratègiques

Incentivació de l’ocupació
estable de col·lectius
prioritaris
(3M€)

Millorar de l’ocupabilitat,
especialment dels col·lectius
amb majors dificultats
d’inserció.

Foment de l’ocupació
dels joves
(1 M€)

Millorar de l’ocupabilitat, en
especials del jovent.

Foment de l’ocupació de PLD
i persones majors d’edat
(2,5M€)

Millora de l’ocupabilitat,
en especial de les persones
desocupades de llarga
durada i de més edat.

RESULTATS
ESTIMATS

Participants: 11
Ocupació als 6 mesos: 50%

Participants: 1.200
Ocupació als 6 mesos: 70%

Participants: 715
Ocupació als 6 mesos : 60%

Participants: 375
Ocupació a curt termini: 100%
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2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

2.2.2 OBJECTIU TEMÀTIC 9:
PROMOURE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITAR
CONTRA LA POBRESA I QUALSEVOL FORMA
DE DISCRIMINACIÓ
a)

Prioritat d’inversió 9.1:
Inclusió activa, també amb la finalitat de
promoure la igualtat d’oportunitats, així com la
participació activa i la millora de la possibilitat
de trobar una feina.

TREBALL

L’objectiu específic associat és:
OE 9.1.1:
Millorar la inserció sociolaboral de persones en
situació o risc d’exclusió social, a través de l’activació i
d’itineraris integrats i personalitzats d’inserció
Es finançaran dos tipus d’actuacions:
> Processos d’inserció per als col·lectius vulnerables,
en els quals es duran a terme:
- Accions realitzades amb les persones usuàries
del servei (tutories individuals, entrevistes
tècniques instrumentals, recerca activa
d’ocupació, informació professional, pràctiques
no remunerades en empreses, autoocupació,
entre d’altres).

- Accions realitzades amb les empreses (activitats
d’informació del programa a les empreses,
participació directa d’empreses per informar
de necessitats professionals a les persones
usuàries, realització de pràctiques en empreses,
captació d’ofertes d’ocupació, establiment de
compromisos de contractació, entre altres).
> Itineraris integrals d’inserció per a col·lectius
vulnerables, que compten amb un servei
d’orientació específic per a aquests col·lectius
complementat amb accions formatives de suport a
la inserció de les persones usuàries dels itineraris:
- Accions d’orientació.
- Accions de formació per a l’obtenció de
certificats de professionalitat.
Es durà a terme un programa d’ajust personal, que
persegueix aconseguir el desenvolupament personal
més important possible de persones amb discapacitat
intel·lectual, majors de 16 anys.
Els resultats prevists es relacionen amb la millora,
d’una banda, de la situació d’ocupabilitat dels usuaris
de l’RMI i, per una altra, de la inserció social o laboral
de les persones amb discapacitat que necessiten
un suport ampli, a més del desenvolupament de
l’autonomia personal i la integració sociolaboral dels
usuaris del servei de desenvolupament i millora de les
habilitats adaptatives.
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b)

Prioritat d’inversió 9.3:
La lluita contra la discriminació per raó de
sexe, raça o origen ètnic, religió o creença,
discapacitat, edat o orientació social.

En aquest cas, l’objectiu específic associat és:
OE 9.3.1:
Augmentar la integració sociolaboral de les persones
pertanyents a col·lectius més vulnerables, a través
d’actuacions que fomentin la igualtat de gènere i la

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

conciliació de la vida personal i laboral i evitar al seu
torn la discriminació múltiple
Per donar compliment a aquest objectiu específic
es realitzaran actuacions de formació, inserció
sociolaboral i sensibilització en l’àmbit de la violència
de gènere (Projecte INFORSE, de l’Institut de la Dona
de les Balears) coherent amb l’objectiu específic
establert de foment de la igualtat de gènere. Entre
d’altres, es poden destacar:

> Prospecció del mercat laboral a fi de detectar
possibles llocs de treball susceptibles de ser
coberts pel col·lectiu esmentat i intermediació amb
les empreses identificades.
> Accions d’informació, diagnòstic i itineraris
individualitzats a dones víctimes de violència de
gènere.
> Accions preformatives dirigides a les dones víctimes
quant a les TIC, habilitats socials i orientació laboral,
entre d’altres.
Com a resultat esperat es preveu la reducció del
nombre de dones víctimes de violència de gènere,
l’augment de la taxa d’ocupació del grup de dones
víctimes de violència de gènere i, en general, la
consecució d’una societat més igualitària.
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c)

Prioritat d’inversió 9.4:
L’accés a serveis assequibles, sostenibles i de
qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials
d’interès general.

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

- Servei d’assessorament i suport tecnològic i
informàtic.
- Serveis de promoció de l’autonomia personal
per a persones amb discapacitats físiques greus.

L’objectiu específic associat és:
OE 9.4.1:
Millorar l’accessibilitat per a les persones més
vulnerables a serveis d’atenció sanitària, socials
i d’orientació, formació i educació, que incloguin
l’eliminació dels estereotips
Les actuacions incloses en aquesta prioritat d’inversió
són:
> Un programa comunitari d’inserció social de
persones amb trastorns greus de salut mental, a
través de la prestació de serveis d’estades diürnes
i altres serveis d’inserció social, com els habitatges
supervisats i els programes d’acompanyament
social.
> Un programa per a atenció, prevenció i autonomia
personal que comprèn un conjunt de serveis i
programes d’atenció, de prevenció i promoció de
l’autonomia personal, dirigits a la integració social
de persones amb discapacitat amb les modalitats
d’actuació següents:

- Serveis d’atenció personal i suport per a la
vida autònoma de persones amb discapacitats
físiques greus.
> Un programa d’informació i assessorament a
persones immigrants. L’acció que s’ha de cofinançar
és la prestació d’informació sobre la xarxa de
recursos del Sistema de Serveis Socials a les Illes
Balears.
Els resultats prevists són una millora de la inserció
social o laboral d’aquestes persones (amb discapacitat
i immigrants) que necesiten un suport ampli, tenint
en compte, tant les circumstàncies personals, com
el medi educatiu, social o laboral en què es troben
i l’evolució del mercat de treball. Tot això es traduirà
també en una autonomia més important d’aquestes
persones i la seva reafirmació com a ciutadanes de ple
dret en la societat balear.
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OBJECTIU TEMÀTIC 9: PROMOURE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITAR CONTRA LA POBRESA I QUALSEVOL FORMA DE DISCRIMINACIÓ

PRINCIPALS DEBILITATS
IDENTIFICADES

PRIORITAT
D’INVERSIÓ

OBJECTIU
ESPECÍFIC

PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ

CANVI
ESPERAT

Processos d’inserció laboral
per a col·lectius vulnerables
(15,5M€)

Major cohesió social
mitjançant l’ocupació de les
persones més desfavorides

Programes d’ajust personal
(2,8M€)

Major cohesió social
mitjançant l’ocupació de les
persones més desfavorides

INFORSE
(0,75 M€)

Avançar cap la superació de
la discriminació de les dones

Inserció social de persones
amb trastorns de salut
mental
(4,5M€)

Millorar l’atenció a les
persones en risc d’exclusió

Atenció, previsió i
autonomia personal
(4,5M€)

Millorar l’atenció a les
persones en risc d’exclusió

OFIM
(1,4M€)

Millorar l’atenció a les
persones en risc d’exclusió

RESULTATS
ESTIMATS

OT

9.1
Inclusió activa, a promoure
la igualtat d’oportunitats, així
como a la participació activa i
la millora de la possibilitat de
trobar una ocupació.

> Increment dels nivells de
pobresa
> Augment de l’atur, en
particular juvenil i de llarga
durada

9.3

9

Lluita contra la discriminació
per raó de sexe, religió,
discapacitat, edat i orientació
sexual.

9.4
Accés a serveis assequibles,
sostenibles i de qualitat,
inclosos els serveis sanitaris i
socials d’interès general.

9.1.1
Millorar la inserció
sociolaboral de persones
en situació o risc d’exclusió
social.

Participants: 9.040
Millora a curt termini
situació: 45%

Participants: 2.000
Millora a curt termini
situació: 35%

9.3.1
Integració sociolaboral de
persones de col·lectius més
vulnerables, mitjançant
actuacions que fomentin la
igualtat de gènere.

Participants: 500
Millora a curt termini
situació: 25%

Participants: 6.000
Millora a curt termini
situació: 14%

9.4.1
Millorar l’accessibilitat
per a les persones més
vulnerables a serveis socials
i d’orientació, formació i
educació.

Participants: 1.000
Millora a curt termini
situació: 35%
Participants: 850
Millora a curt termini
situació: 20%

20

PROGRAMA OPERATIU FSE
2014-2020 de les Illes Balears

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

2.2.3 OBJECTIU TEMÀTIC 10: INVERTIR EN
EDUCACIÓ, FORMACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER A L’ADQUISICIÓ
DE CAPACITATS I UN APRENENTATGE
PERMANENT
a)

Prioritat d’inversió 10.2 :
Millora de la qualitat, l’eficàcia i l’accessibilitat
de l’educació superior i cicles equivalents
a fi de millorar la participació i el nivell
d’instrucció, especialment per als grups
desfavorits

L’objectiu específic associat és:
OE 10.2.1:
Augmentar el nombre d’alumnes de postgrau o
titulats universitaris que obtenen formació en l’àmbit
de l’R+D+I i fomentar el desenvolupament d’activitats
en xarxa amb centres tecnològics, d’investigació i
empreses, amb èmfasi en la participació de dones
S’implantaran ajuts per a la formació de personal
investigador per fomentar la investigació científica
i tecnològica en àrees que serveixen per satisfer les
necessitats socials i productives de les Illes Balears i
també per formar personal investigador, de manera
que la formació rebuda contribueixi a integrar aquest
personal al sistema productiu regional.
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Els resultats que es pretenen assolir es vinculen amb
la millora de la formació del personal investigador,
la contractació de joves investigadors i l’atracció de
talent investigador, tenint en compte la reducció de la
bretxa de gènere.
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b)

Prioritat d’inversió 10.4:
Millora de l’adequació al mercat de treball dels
sistemes d’educació i formació, facilitant la
transició de l’educació a l’ocupació i reforçant
els sistemes d’ensenyament i formació
professional, així com la seva qualitat, també
a través de mecanismes d’anticipació de les
necessitats en matèria de competències,
l’adaptació dels programes d’estudis i la
creació i el desenvolupament de sistemes
d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos
els sistemes de formació dual i els programes
de pràctiques

L’objectiu específic associat és:
OE 10.4.1:
Augmentar la participació en la formació professional
de grau mitjà i superior i millorar la qualitat de la
formació professional
Per a l’assoliment de l’objectiu específic establert
es preveu el desenvolupament de cicles formatius
de grau mitjà, que inclouen un conjunt d’accions
formatives que capaciten per a l’exercici qualificat de
les diverses professions i l’accés a l’ocupació, a més
de la participació activa en la vida social, cultural i
econòmica. Aquests cicles es faran al llarg de dos
cursos acadèmics.
Els resultats esperats d’aquest objectiu temàtic es
relacionen amb la millora de l’ocupabilitat i l’accés al
mercat de treball, com a conseqüència de l’increment
en els nivells de qualificació professional.
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OBJECTIU TEMÀTIC 10: INVERTIR EN EDUCACIÓ, FORMACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
PER A L’ADQUISICIÓ DE CAPACITATS I UN APRENENTATGE PERMANENT

PRINCIPALS DEBILITATS
IDENTIFICADES

PRIORITAT
D’INVERSIÓ

OBJECTIU
ESPECÍFIC

PROPOSTA
D’INTERVENCIÓ

CANVI
ESPERAT

RESULTATS
ESTIMATS

OT

10.2
Millora de la qualitat,
l’eficàcia i l’accessibilitat de
l’educació superior i els cicles
equivalents amb la finalitat
de millorar la participació i el
nivell d’instrucció.

10.2.1
Incrementar el número
d’alumnes de postgrau o
titulats universitaris que
obtenen formació a l’àmbit
de la R+D+I.

Ajudes per a la formació
de personal investigador
(7,4 M€)

Millora del capital humà
investigador, com a
factor més important per
a la creació, l’absorció
i la transformació del
coneixement.

Participants: 72
Qualificació: 60%

> Altes taxes d’abandonament
escolar prematur

10
> Baixa productivitat laboral
Participants 1er curs: 13.478

10.4
Millora de l’adequació
al mercat de treball dels
sistemes d’educació i
formació, facilitant la
transició de l’educació a
l’ocupació i reforçant els
sistemes d’ensenyament i
formació professional, així
com la qualitat d’aquest.

Integració sistema: 78%

10.4.1
Augmentar la participació
en la formació professional
de grau mitjà i millorar la
qualitat de la formació
professional.

Cicles formatius
de grau mitjà
(34M€)

Millora de l’ocupabilitat en
especials del jovent.
Participants 2on curs: 8.025
Qualificació: 65%
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2.3

PLA FINANCER

El Programa FSE de les Illes Balears compta amb un
pressupost total de 81.782.682 euros i una aportació
comunitària de 40.891.341 euros procedents de
l’FSE.
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OBJECTIU TEMÀTIC

5.362.000

13,11 %

Promoció de la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació

OT 9

Inclusió social i lluita contra la pobresa i la discriminació

13.194.000

32,27 %

OT 10

Inversió en educació i formació professional

20.700.000

50,62 %

1.635.000

4,00 %

			
TOTAL		

40.891.341

AT
La taxa de cofinançament
de les actuacions és del 50%.

%

OT 8

Assistència tècnica
La taula següent recull el pla financer per a tot el
període de programació 2014-2020, incloent l’eix
d’assistència tècnica. Aquest eix del Programa recull la
part del finançament orientat a aconseguir una eficaç
implementació d’aquest, així com a millorar el sistema
de governança i partenariat.

AJUDA FSE

OT 10

50,62%

4%

OBJECTIU TEMÀTIC 8

OT 8

13,11%

5,362 M€
OBJECTIU TEMÀTIC 9

13,194 M€
OBJECTIU TEMÀTIC 10

20,700 M€
ASSISTÈNCIA TÈCNICA

1,635 M€

OT 9

32,27%
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2.4

2. EL PROGRAMA OPERATIU FSE DE LES ILLES BALEARS 2014-2020

ÈXITS PREVISTS

Amb relació a la promoció a l’accés a l’ocupació dels
demandants d’ocupació i de les persones inactives,
inclosos els empleats de llarga durada i les persones
allunyades del mercat laboral, es preveu que per a
l’any 2023:
> Hauran participat unes 2.300 persones en les
accions promogudes sota aquest eix prioritari.
> Entre un 60 % i un 80 % dels participants tindran
una feina als sis mesos següents a la realització
de l’acció.

En matèria de promoció de la inclusió social i la lluita
contra la pobresa i qualsevol forma de discriminació,
els èxits prevists per a l’any 2023 són els següents:
> Hauran participat unes 19.000 persones en les
accions promogudes sota aquesta prioritat.
> Entre un 30 % i un 45 % dels participants en les
accions hauran millorat a curt termini la seva
situació personal.

En l’àmbit de la inversió en educació, formació i
formació professional per a l’adquisició de capacitats i
un aprenentatge permanent, es preveu que per a l’any
2023:
> Hauran participat unes 21.500 persones en les
accions promogudes sota aquesta prioritat.
> Entre un 65 % i un 70 % dels participants en les
accions n’hauran obtingut la qualificació.
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1. LA POLÍTICA DE COHESIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA EN EL PERÍODE 2014-2020
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