NOTA DE PREMSA
Barcelona, 24 d’abril del 2019

L’Euroregió convoca les subvencions a projectes culturals
euroregionals i europeus del 2019
L’import total de les subvencions és de 140.000€
Com a principal novetat, enguany el procés de selecció constarà de dues fases. En la
primera, els candidats hauran de presentar una precandidatura senzilla. Després, els
candidats que passin a la segona hauran de presentar la proposta completa, amb una
descripció detallada del projecte i la presentació de documents oficials
Aquesta acció de l’EPM està finançada pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, per la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes
Balears i pel Consell Regional d’Occitània
L’Euroregió Pirineus Mediterrània acaba de fer públiques les bases de la desena convocatòria de
les subvencions a projectes euroregionals i europeus, que enguany s’elevaran a un import total de
140.000€.
Els projectes que optin a les subvencions han de comptar amb tres socis, un de les Illes Balears,
un de Catalunya i un de la Regió d’Occitània. L’Euroregió donarà suport a activitats de tipus divers
amb l’objectiu de posar en relleu la diversitat cultural i patrimonial del territori euroregional i
esdevenir un espai de referència en l’àmbit de la creació artística.
Són elegibles qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits dels sectors culturals i artístics:
arquitectura, arxius, biblioteques, museus, artesanat d’art, audiovisual, patrimoni cultural material,
patrimoni cultural immaterial, disseny, festival, música, literatura, llengües euroregionals, arts
escèniques, edició, ràdio, arts visuals, etc.
Com a principal novetat, enguany el procés de selecció constarà de dues fases. En la primera, els
candidats hauran de presentar una precandidatura senzilla. Després, els candidats que passin a
la segona hauran de presentar la proposta completa, amb una descripció detallada del projecte i
la presentació de documents oficials.
Quant als projectes d’abast euroregional, el finançament no podrà excedir el 60% del cost total del
projecte. En aquest cas, la sol·licitud de subvenció podrà ser d’un mínim de 15.000€ i d’un màxim
de 27.999€. Pel que fa als projectes d’abast europeu, la sol·licitud de subvenció podrà ser d’un
mínim de 28.000€ i d’un màxim de 100.000€.
El termini de presentació de candidatures a la fase 1 finalitza el 27 de maig del 2019.
Podeu consultar les bases de la convocatòria a l’apartat d’ajuts i subvencions de la pàgina web de
l’Euroregió (www.euroregio.eu).
Presentacions al territori i tallers de coaching
Per contribuir a la difusió d’aquesta convocatòria, l’Euroregió presentarà les subvencions culturals
a projectes euroregionals i europeus a les ciutats de Carcassona (26 d’abril), Barcelona (3 de
maig) i Palma (15 de maig). A més a més, en l’edició d’enguany també s’han programat dos tallers
de coaching per tal que els candidats seleccionats en la primera fase puguin elaborar la seva
proposta amb el màxim d’elements possibles. Els tallers es duran a terme a Barcelona i a Occitània

(ciutat a confirmar) durant la setmana del 8 de juliol.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb el
suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió d’Occitània, la Generalitat de
Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer del
2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2018-2020, que,
entre d’altres, comprèn els objectius següents:
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
d) Aprofundir en la identitat euroregional
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