
  
  

 

 

   NOTA DE PREMSA 
 
Palma, 2 de juliol del 2020 

 

El Fons d’Ajut Euroregional destina 100.000€ al Turisme per 

donar resposta a la crisi generada per la Covid-19  

 

« L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19 » 
 

El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc 

àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambient i canvi 

climàtic, ensenyament superior, turisme i cultura 

 

L’objectiu del fons respecte al sector del Turisme és destinar 100.000€ al 

turisme per una destinació segura, sana i resilient 

 

L’Euroregió espera impulsar tres projectes pilot, elaborar una guia de bones 
pràctiques i la selecció d’un comitè d’experts per redactar un llibre blanc sobre el 

turisme de demà davant de futures crisis 

  
L’EPM és un projecte polític 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’exerceix la presidència, rotatòria, des de febrer del 2019 

 

L’EPM destinarà 100.000€ del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19 

específicament a l’àmbit del turisme. Aquest es desglossarà en dues línies d’ajut. 

D’una banda, l’EPM preveu fer una selecció d’entre un i tres projectes pilot –que siguin 
reproduïbles arreu– per al conjunt del territori euroregional. Els projectes poden ser de caire 
divers: aplicacions turístiques del pacte verd europeu, desenvolupament de l’economia 
circular en el turisme, etc. A més a més, està prevista l’elaboració d’una guia de bones 
pràctiques per valoritzar els projectes que s’hi presenteran. Aquesta línia disposarà d’un 
import de 60.000€. 
 
De l’altra, l’EPM seleccionarà experts euroregionals que s’hagin presentat a la convocatòria 

(economistes, sociòlegs i científics, entre altres) per elaborar un llibre blanc sobre el turisme 

–de manera que l’EPM esdevingui un territori pilot amb un model reproduïble a escala 

europea– i la definició d’una estratègia per a un turisme segur i resilient davant de futures 

crisis, ja siguin sanitàries, ja siguin d’altra mena. Aquesta línia disposarà d’un import de 

40.000€. 

Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria del Fons d’Ajut Euroregional per fer front 
a la Covid-19 al web www.euroregio.eu (apartat d’ajut i subvencions). 
 
L’Euroregió Pirineus Mediterrània 
 
L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al període 2017-2020, que, 
entre d’altres, comprèn els següents objectius:  
 

http://www.euroregio.eu/


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 
 
Per a més informació:  
Ariadna ANTON 
Ajudant de comunicació  
AECT Euroregió Pirineus Mediterrània 

El Centre del Món 
Bulevard de Sant Aciscle, 35 
CS 32032 
66011 Perpinyà Cedex 
França 
stagiaire@euroregio-epm.eu 
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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