CULTURA EUROREGIÓ 2019
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
D’ABAST EUROREGIONAL I EUROPEU
L’Euroregió AECT Pirineus Mediterrània (EPM) vol posar de relleu la seva diversitat cultural,
lingüística i patrimonial, així com també esdevenir un espai de referència en l’àmbit de la
creació artística.
La present convocatòria1 s’emmarca en el Full de ruta 2017-2020 de l’Euroregió, en particular
en la prioritat d’aprofundir la identitat euroregional i amb l’objectiu de comptar amb indústries
culturals fortes i amb capacitat d’internacionalitzar-se. Aquesta acció de l’EPM és 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.
La convocatòria, gestionada per l’AECT Pirineus Mediterrània, està oberta tant a projectes de
dimensió estrictament euroregional com a projectes que volen adquirir una dimensió i projecció
europees, candidats potencials a rebre finançament europeu. La convocatòria es realitza en
dues fases: una primera fase que consisteix en una precandidatura senzilla (descripció general,
diagnòstic, objectius, resultats esperats, accions previstes, partenariat, pressupost); i una
segona fase, que consisteix en una candidatura completa, amb una presentació detallada del
projecte i la presentació de documents oficials addicionals.
Només els projectes seleccionats en la primera fase es podran presentar a la segona fase.
Entre les dues fases, els projectes seleccionats seran assessorats de forma personalitzada,
entre d’altres a través de la participació en un taller de formació i coaching.
DOTACIÓ FINANCERA
La dotació financera de la present convocatòria és de 140.000 euros, a distribuir entre els
diferents beneficiaris.
OBJECTIUS
-

Impulsar i consolidar partenariats i projectes de cooperació euroregional estructurants i
sostenibles, tot contribuint al desenvolupament de noves audiències i al foment de la
innovació i de la creativitat en l’àmbit cultural.

La publicació de la present convocatòria es fa de conformitat amb el Reglament europeu núm. 651/2014
del 17 de juny de 2014, especialment l’article 53, relatiu als ajuts a la cultura i a la conservació del
patrimoni, i l’article 54, relatiu a la producció, preproducció i distribució d’obres audiovisuals.
1
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-

Enfortir la capacitat dels sectors culturals d’actuar a escala transnacional i europea, en
particular mitjançant la circulació de les obres i la mobilitat dels actors i dels artistes.

TERRITORIS ELEGIBLES
Són elegibles entitats culturals de Catalunya, de les Illes Balears i d’Occitània.
Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no rebrà cap
finançament per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.
ÀMBITS D’ACCIÓ
Qualsevol disciplina i expressió artística en l’àmbit 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.
Per a aquells projectes que preparin una candidatura d’àmbit europeu, cal recordar que el
subprograma Cultura del programa “Europa Creativa” no preveu el finançament d’activitats
relacionades exclusivament amb el sector audiovisual; les accions en l’àmbit audiovisual
només són elegibles si representen un aspecte secundari d’activitats principals d’altres sectors
culturals.
TIPUS D’ACTIVITATS
Són elegibles les activitats de creació, producció, desenvolupament, difusió, conservació i
restauració de béns i serveis que incorporin una expressió artística, així com intercanvis
culturals o qualsevol altra expressió creativa. Així mateix, també són elegibles totes les tasques
relacionades amb les activitats, com ara la formació i la gestió inherents a aquestes.
DESTINATARIS
Marc jurídic
-

Persones jurídiques de dret privat sense ànim de lucre i amb ànim de lucre però
constituïdes d’acord amb la legislació nacional i europea sobre els ajuts públics i amb seu
en els territoris membres (Catalunya, Illes Balears, Occitània).2

-

Persones jurídiques de dret públic amb seu en el territori euroregional (museus,
biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.).

Candidatures inelegibles
-

2

Cap institució amb funcions executives dels governs membres de l’Euroregió no podrà ser
finançada per l'EPM en el marc d’aquesta convocatòria;
Per als projectes de dimensió europea, es requereix que les entitats líders tinguin
personalitat jurídica amb una antiguitat mínima de dos anys en la data de formalització de
la sol·licitud de l’ajut europeu.

Un autònom (“auto-entrepreneur” a França) no podrà ser líder de projecte, però podrà ser-ne soci.
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Fase 1
-

Respecte del termini de presentació de la precandidatura (formulari de candidatura i carta
de compromís del líder).3
Projecte associant com a mínim tres entitats, una per territori membre (Catalunya, Illes
Balears, Occitània).4

Fase 2
-

Participació en el taller de coaching (excepte en cas de força major)
Respecte del termini de candidatura (formulari de candidatura5 i annexos)6
Projecte associant com a mínim tres entitats, una per territori membre (Catalunya, Illes
Balears, Occitània)
Compromís financer de tots els membres del projecte (líder i socis).

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Una primera selecció de projectes es fa durant la fase 1, que és eliminatòria.
Fase 1
La selecció dels projectes s’estableix mitjançant una graella d’avaluació amb 100 punts. Se
seleccionaran, per ordre de rànquing, un màxim de 10 projectes de dimensió euroregional i/o
un màxim de 3 projectes de dimensió europea.
A. Criteris d’avaluació per a la categoria de projectes de dimensió euroregional:
1) Rellevància (25 punts): consistència amb els objectius de la present convocatòria;
2) Qualitat del contingut i activitats (25 punts): qualitat de les activitats i resultats
esperats;
3) Impacte territorial, comunicació i difusió (25 punts): impacte potencial des d’un
punt de vista cultural, social i econòmic; visibilitat del projecte i comunicació respecte
a l’Euroregió;
4) Qualitat de la col·laboració (25 punts): solidesa, complementarietat i equilibri en el
consorci.
B. Criteris d’avaluació per a la categoria de projectes de dimensió europea:
1) Rellevància (30 punts): consistència amb els objectius i prioritats del programa
europeu al qual es presenti;
2) Qualitat del contingut i activitats (30 punts): qualitat de les activitats i resultats
esperats;

En aquesta carta, el líder es compromet a participar, en cas de selecció en la primera fase, a participar
en el procés d’acompanyament i en els taller de coaching que es duran a terme entre les dues fases.
4
En la Fase 1 no és necessari presentar el compromís escrit de tots els socis.
5
Per a cada projecte, s’ha d’enviar un únic formulari de candidatura: el formulari “Projecte euroregional”
o el formulari “Projecte europeu”. En el cas dels projectes d’abast europeu, el formulari inclou la
presentació del projecte euroregional alternatiu, en cas de no selecció per part de la Unió Europea.
6
Veure la part "Dossier de candidatura". Per als projectes europeus, la carta de compromís del líder
assenyala que "el líder es compromet a presentar una candidatura a un programa europeu relacionat
amb els sectors de la cultura, creació i patrimoni (Europa Creativa, Horitzó 2020, etc.); el líder es
compromet a executar un projecte d’abast euroregional si el projecte europeu no ha estat programat; el
líder accepta que l'EPM pugui, si escau, associar-se a la candidatura europea, assumint part de les
tasques de comunicació i difusió, en condicions que s’establiran posteriorment".
3
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3) Impacte territorial, comunicació i difusió (20 punts): impacte potencial des d’un
punt de vista cultural, social i econòmic; visibilitat del projecte i comunicació respecte
a l’Euroregió;
4) Qualitat de la col·laboració (20 punts): solidesa, complementarietat i equilibri en el
consorci.
Fase 2
Llindar de qualitat: 70 punts sobre 100. A més, cap criteri amb una puntuació inferior al 60%
(veure llindars a sota).
Se seleccionaran els projectes que obtinguin les puntuacions més altes, en funció dels recursos
financers disponibles (dotació de la convocatòria).
Pel que fa a les candidatures europees, el comitè de selecció pot eventualment emetre un
dictamen favorable a l’opció "projecte euroregional" i desfavorable al "projecte europeu".
A. Criteris d’avaluació per a la categoria de projectes de dimensió euroregional:
1) Rellevància (25 punts / llindar mínim 15 punts): consistència amb els objectius de la
present convocatòria;
2) Qualitat del contingut i activitats (25 punts / llindar mínim 15 punts): qualitat de
les activitats i resultats; experiència del personal encarregat; competència en gestió i
execució de projectes; estratègies de treball;
3) Impacte territorial, comunicació i difusió (25 punts / llindar mínim 15 punts):
impacte potencial des d’un punt de vista cultural, social i econòmic; impacte pel que
fa al públic; impacte pel que fa a la mobilitat euroregional i europea; respecte i presa
en consideració de la igualtat de gènere; valor afegit per a l'Euroregió i els territoris;
visibilitat del projecte i comunicació respecte a l’Euroregió;
4) Qualitat de la col·laboració (25 punts / llindar mínim 15 punts): qualitat de
l’organització general i de la coordinació; solidesa i equilibri en el consorci (projectes
en què no hi hagi una gran disparitat entre els socis, tant pel que fa als compromisos
financers com a les activitats programades); voluntat i capacitat de consolidació
(sostenibilitat).
B. Criteris d’avaluació per a la categoria de projectes de dimensió europea:
1) Rellevància (30 punts / llindar mínim 18 punts): consistència amb els objectius i
prioritats del programa europeu al qual es presenti (per exemple, per Europa Creativa,
reforçar la professionalització del sector i la seva capacitat per operar a escala
transnacional i internacional, promoure la circulació transfronterera de les obres
culturals i creatives i la mobilitat dels artistes, crear noves audiències, etc.);
2) Qualitat del contingut i activitats (30 punts / llindar mínim 18 punts): qualitat de
les activitats i resultats; experiència del personal encarregat; competència en gestió i
execució de projectes; estratègies de treball;
3) Impacte territorial, comunicació i difusió (20 punts / llindar mínim 12 punts):
comunicació de les activitats i resultats; posada en comú amb el sector de
coneixements i experiències per tal de maximitzar l'impacte dels resultats a escala
local, regional, estatal i europea, més enllà del període d’implementació; respecte i
presa en consideració de la igualtat de gènere;
4) Qualitat de la col·laboració (20 punts / llindar mínim 12 punts): qualitat de
l’organització general i de la coordinació; solidesa i equilibri en el consorci; experiència
prèvia de participació en projectes europeus; voluntat i capacitat de consolidació
(sostenibilitat).
DURADA DEL PROJECTE
Projectes euroregionals: de 12 a 24 mesos / Projectes europeus: de 12 a 48 mesos
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Per als projectes de dimensió euroregional és recomanable preveure l’inici de la programació
de les activitats en el primer semestre de 2020.
PROCÉS DE SELECCIÓ
En cada fase, els dossiers de candidatura se sotmetran a una instrucció tècnica i són avaluats
per un comitè de selecció integrat pels membres de la Comissió de Cultura de l’EPM.
En el marc d’aquesta convocatòria, la decisió d’atorgar una subvenció a un beneficiari és presa
després per l’Assemblea General de l’EPM.
L'EPM té plena discreció per assignar la totalitat o part de la dotació financera prevista i també
pot decidir reduir-la, en cas que les candidatures no compleixen els objectius de la
convocatòria.
AJUT FINANCER
A. Projectes d’abast euroregional:
-

el finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total del
projecte;
la sol·licitud de subvenció és d’un mínim de 14.000 euros i un màxim de 27.999
euros per projecte.

B. Projectes d’abast europeu:
-

el finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cofinançament
propi;
la sol·licitud de subvenció és d’un mínim de 28.000 euros i un màxim de 100.000
euros per projecte.

La subvenció es liquidarà en dos terminis: el 50% després de la notificació oficial d’atribució
de la subvenció (a petició del líder) i el 50% a la finalització del projecte (prèvia presentació
dels documents justificatius sol·licitats per l’AECT mitjançant conveni).
En cas que el balanç financer del projecte sigui inferior al pressupost que s’havia previst
inicialment, i/o que el projecte no s’hagi realitzat tal com s’havia descrit, el finançament es
calcularà de forma proporcional a l’import de les despeses realment justificades.
DESPESES ELEGIBLES
Són elegibles les despeses estrictament relacionades amb l’execució del projecte
(factures i documents clarament identificables).
COSTOS DIRECTES
1)
2)
3)
4)

Despeses d’execució (lloguer d’espais directament relacionats amb l’activitat,
lloguer d’equipament, compra de material, transport d’equipament, assegurances,
càtering).
Despeses de comunicació i difusió (impressió de documentació, despeses de
publicitat, compra de materials publicitaris, creació i manteniment de pàgina Web,
despeses de difusió de documentació).
Despeses de viatges i subsistència (transport, allotjament, subsistència).
Despeses de personal (part dels salaris del personal / feina relacionada amb el
projecte, serveis professionals externalitzats, remuneració dels artistes i tècnics).

COSTOS INDIRECTES (màxim 7% dels costos directes): despeses relacionades amb els espais
de treball (lloguer, electricitat, aigua, neteja, etc.) i altres despeses d’oficina (connexió
telefònica, Internet, fotocòpies, depreciació de l’equipament, etc.).
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Despeses no imputables: despeses d’inversió (mobiliari i material) - ex: compra
d’ordinadors, videoprojectors, etc.
DOSSIER DE CANDIDATURA
Fase 1
Document a presentar en 2 idiomes (versió francesa o occitana, i catalana o castellana):
1)

Formulari de precandidatura (APC-2019_A0)

Documents a presentar en 1 idioma (versió francesa / catalana / occitana / castellana):
2)

Carta de compromís dels socis (APC-2019_A0-L)

Fase 2
Document a presentar en 2 idiomes (versió francesa o occitana, i catalana o castellana):
1)

Formulari de candidatura – amb pressupost provisional i pla de finançament
(Projectes d’abast euroregional: APC-2019_A1-EPM / Projectes d’abast europeu: APC2019_A1-UE). Es pot afegir una presentació pròpia del projecte.

Documents a presentar en 1 idioma (versió francesa / catalana / occitana / castellana)7:
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Pressupost detallat (Projectes d’abast euroregional: APC-2019_A2-EPM / Projectes
d’abast europeu: APC-2019_A2-UE).
Carta de compromís del líder (APC-2019_A3).
Carta de compromís dels socis esmentant el nom del líder, el compromís que han
adquirit amb el projecte i la implicació financera (APC-2019_A4).
Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis.
Acta de l’última Assemblea General de l’entitat líder.
Document que certifiqui la capacitat legal de signar del representant legal de
l’entitat líder (certificat, acta, contracte, etc.).
Còpia del document d’identitat del signatari autoritzat.
Document bancari oficial original, esmentant :
Nom complet del líder (que ha de ser el mateix que figuri als estatuts).
Nom i adreça de l’entitat bancària.
Número de compte amb IBAN i SWIFT.

CALENDARI
Termini de presentació de candidatures Fase 1: 27 de maig de 2019 a les 17:00h
Resultats Fase 1: 28 de juny de 2019 (provisional)
Tallers de coaching: setmana del 8 de juliol (provisional)
Termini de presentació de candidatures Fase 2: aquesta data es donarà a conèixer més
endavant i tindrà en compte el termini de la convocatòria Europa Creativa.
Per a l’enviament per via postal, segell de correus en què consti la tramesa dins termini.
Si el projecte és seleccionat, s’ha de comptar amb un termini mínim de 6 mesos entre la
presentació del dossier i la signatura del conveni.

7

D’acord amb el Reglament europeu núm. 1407/2013, als candidats que exerceixen una activitat de tipus
comercial, l'Euroregió es reserva el dret de sol·licitar-los documentació addicional.
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ENVIAMENT DEL DOSSIER
El dossier de candidatura ha de ser enviat per correu electrònica :
courrier@euroregio-epm.eu

Per a qualsevol informació addicional:
culture@euroregio-epm.eu
+33 (0)4 48 22 22 37
+33 (0)6 30 99 50 77
http://www.euroregio.eu/
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