
PROGRAMACIÓ POCAT 2014-2020 COST TOTAL AJUT FSE
8.1 - L'accés a l'ocupació per part 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 d'ocupació 
locals i el foment de la mobilitat laboral

187.229.958 93.614.979

8.3 - El treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses, incloses les 
microempreses i les petites i mitjanes empreses innovadores

12.246.100 6.123.050

8.4 - La igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l'accés a l'ocupació, la progressió en la 
carrera professional, la conciliació de la vida laboral i la vida privada i la promoció d'igual remuneració 
per igual treball

509.800 254.900

8.5 - L'adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi 3.605.216 1.802.608

8.7 - La modernització de les institucions del mercat de treball, com els serveis d'ocupació públics i 
privats, i la millora de la resposta a les necessitats del mercat laboral, també a través de mesures que 
augmentin la mobilitat laboral transnacional, així com a través de programes de mobilitat i una millor 
cooperació entre institucions i parts interessades corresponents

19.566.442 9.783.221

Eix 1: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en el treball i afavorir la mobilitat laboral 223.157.516 111.578.758
9.1 - La inclusió activa, també amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació 
activa i la millora de la possibilitat de trobar un lloc de treball

145.082.780 72.541.390

9.4 - L'accés a serveis assequibles, sostenibles i de qualitat, inclosos els serveis sanitaris i socials 
d'interès general

151.260.668 75.630.334

9.5 - Foment de l'emprenedoria social i de la integració a través de la formació professional en 
empreses socials i la promoció de l'economia social i solidària per facilitar l'accés a l'ocupació

15.218.256 7.609.128

Eix 2: Fomentar la inclusió social i lluitar contra la pobresa i qualsevol forma de 
discriminació

311.561.704 155.780.852

10.3 - La millora de la igualtat d'accés a l'aprenentatge permanent per a tots els grups d'edat en 
estructures formals, no formals i informals i dels coneixements, les competències professionals i les 
capacitats de les persones treballadores, així com la promoció d'itineraris d'aprenentatge flexibles, 
també a través de l'orientació professional i la convalidació de les competències adquirides

55.574.860 27.787.430

Eix 3: Invertir en educació, formació i formació professional per a l'adquisició de 
capacitats i un aprenentatge permanent

55.574.860 27.787.430

AT1 - Aconseguir una gestió i control de qualitat que permeti la consecució dels objectius del Programa 
Operatiu assegurant unes taxes d'error mínimes

23.717.870 11.858.935

AT2 - Realitzar estudis i avaluacions de qualitat per a mesurar l'eficàcia, eficiència i impacte del 
Programa Operatiu per a la implantació de la Garantia Juvenil

471.462 235.731

AT3 - Aconseguir que els potencials beneficiaris, així com la societat en el seu conjunt, estiguin 
degudament informats sobre tots els aspectes rellevants del Programa Operatiu i puguin actuar en 
conseqüència

406.248 203.124

Eix 8: Assistència tècnica 24.595.580 12.297.790
R.1 - Afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de la COVID-19 i les seves 
conseqüències socials i preparar una recuperació verda, digital i resilient de l'economia

584.211.827 584.211.827
1

R.AT - Assistència tècnica REACT-UE 22.910.266 11.455.133
Eix R: REACT-UE 607.122.093 595.666.960

TOTAL PROGRAMA OPERATIU 1.222.011.753 903.111.790


