CONVOCATÒRIA DE MICROPROJECTES - FAQs

Aquest document conté les preguntes més freqüents pel que fa a la convocatòria de
microprojectes de cooperació transfronterera als Pirineus.
Recomanem que llegiu atentament el "Text de la convocatòria" i la "Guia per preparar les
candidatures de microprojectes" que es poden descàrregar al lloc web de la CTP.
Us recordem que podeu en tot moment fer les vostres preguntes als coordinadors de la vostra
zona o als socis institucionals. En trobareu totes les dades al web de la CTP.

FAQs

Qui pot participar?
Entitats o organismes dotats de personalitat jurídica, pública o privada (empreses privades,
organismes públics i organitzacions sense ànim de lucre), pertanyents a almenys dos Estats
diferents dels tres països participants: Espanya, França i Andorra. Les persones físiques queden
excloses de l'àmbit d'aplicació.

Poden participar les empreses i les associacions?
Sí, tota entitat jurídica o organització pública o privada (empreses privades, organismes públics
i organitzacions sense ànim de lucre) pot participar.

El perfil dels socis ha de respondre a característiques específiques?
No.

Cada soci (francès, espanyol o andorrà) ha de presentar una candidatura?
No, només la persona responsable del projecte per al conjunt dels socis la sotmet.

[Escribir texto]
És necessari nomenar un responsable de projecte?
Sí, un dels socis serà el responsable de projecte, que ha de pertànyer a un dels territoris elegibles
a Espanya o a França i serà responsable del projecte davant la Comunitat de Treball dels Pirineus
(CTP).
El gestor del microprojecte és responsable de la coordinació administrativa i financera entre tots
els socis des de la fase de muntatge del microprojecte, passant per la seva aplicació fins al seu
tancament. Ocupa la direcció del microprojecte. És l'únic interlocutor entre els coordinadors de
la zona, els socis institucionals i la CTP.

Quins són els territoris elegibles?
Espanya: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipúzkoa,
Araba/Álava, Bizkaia i La Rioja.
França: Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées i Pyrénées-Atlantiques.
Andorra: tot el territori.

Com es determina l'origen d'un soci? Quin document s'ha de proporcionar per a determinar
on es troba la seu d'un interlocutor?
L'adreça física de la seu social i la declaració responsable que tot el que s'escriu sobre els
formularis de sol·licitud és cert són suficients.

Els socis andorrans també reben un finançament del 100%?
Sí, com en els altres territoris.

Existeix un percentatge mínim de participació dels socis entre els països?
No hi ha un mínim, però, com s'explica en la guia de preparació de les candidatures, la distribució
del pressupost entre els socis espanyols, francesos i andorrans ha de ser equilibrada i es
recomana no superar la relació 60/40 entre els socis de dos Estats i entre el responsable de
projecte i el seu soci.

Hi ha un nombre màxim de socis?
No.

[Escribir texto]
Hi ha algun nombre mínim de socis?
Sí, el projecte ha de ser presentat i realitzat per una associació d'entitats que pertanyen almenys
a dos Estats diferents entre els tres Estats participants: Espanya, França i Andorra.

Soc autònom, puc ser soci o cap de projecte?
Els treballadors autònoms són persones físiques, per la qual cosa no poden ser beneficiaris.

Tinc un soci fora de la zona elegible, pot participar en el projecte?
Sí, sempre que es compleixi la condició mínima (2 socis d'almenys 2 Estats diferents entre els 3
Estats participants). Els socis fora dels territoris elegibles poden formar part de l'associació i
seran considerats socis associats, però no poden ser beneficiaris de les subvencions.

El(s) meu(s) soci(s) es troben en una regió diferent de la meva (oest, centre o est), encara és
elegible el meu projecte?
Sí, els socis poden pertànyer a diferents zones del territori elegible. També és possible sotmetre
una associació composta d'entitats d'una mateixa zona (per exemple, la zona oest), a condició
que almenys 2 dels tres països estiguin representats.

Em falten un o més socis per al meu projecte, qui pot ajudar-me?
El vostre coordinador d'àrea i els interlocutors institucionals poden ajudar-vos a trobar socis.
Trobareu tots els contactes en el lloc web de la CTP.

És preferible haver gestionat ja un projecte transfronterer o europeu per poder presentar la
candidatura?
No, no és necessari tenir experiència en aquesta mena de projectes de cooperació. La
convocatòria està especialment destinada a les petites organitzacions amb escassa o cap
experiència en matèria de cooperació transfronterera. La "poca experiència en matèria de
cooperació transfronterera" és un dels criteris d'avaluació de la candidatura.

És possible presentar un projecte que ja està finançat?
No.

[Escribir texto]

Pot presentar una mateixa entitat diversos projectes?
Sí, no hi ha res que impedeixi presentar dos projectes diferents.

Quin tipus de despesa són elegibles?
Els que es corresponen de manera inequívoca amb la naturalesa de les activitats finançades i
que van ser incorregudes i pagades durant el període d'aplicació del projecte.
La tipologia és la següent:
a.

Despeses de desplaçament, allotjament i menjar.

Per raons d'economia i proporcionalitat, els viatges amb tren i amb avió es limiten a la segona
classe o a la classe econòmica.
b.

Despeses de serveis i experts externs.

Les despeses relatives a l'organització i celebració de manifestacions, reunions, simposis,
seminaris o similars (comunicació, traducció, restauració, lloguer i altres despeses).
Les despeses de desplaçament dels experts o dels socis associats convidats pel projecte
s'inclouen en aquesta categoria.
No es fixen límits per a aquesta categoria de despeses, però es prestarà especial atenció a les
candidatures amb un alt nivell d'externalització.
c. Despeses en petits equipaments.
Les despeses en petit material han d'estar molt ben definits en la candidatura i ser essencials
per al desenvolupament del projecte, amb un màxim de 1.000€ (IVA inclosa) per soci.

No es consideren com a despeses elegibles:
a. Despeses de personal.
b. Despeses generals, d'oficina i administratives.
c. Despeses basades en les factures emeses pels socis del projecte entre ells.
d. Els impostos indirectes (IVA), quan són recobrables o indemnisables.

Les despeses associades a rebre persones de pràctiques, són elegibles?
No. Les despeses de personal no són elegibles, encara que no siguin costos salarials.

[Escribir texto]

Poden subvencionar-se els costos no subvencionables, com els costos de personal, en altres
llocs?
Sí, però això ha de figurar en el pressupost.

Són admissibles els costos de preparació del projecte?
No.

Són admissibles les despeses per als materials fungibles?
En principi, sí, fins a un màxim de 1 000€ per soci. En cas de dubtes específics, es recomana
consultar al coordinador de la zona.

És possible fer pagar l'entrada a un esdeveniment organitzat en el marc del projecte?
Sí, però això ha de figurar en el pressupost. Es considera un ingrés i serà deduït de la part
subvencionada. Com s'indica en les directrius de candidatura, és recomanable que tots els
esdeveniments organitzats siguin gratuïts.

Són admissibles les llicències esportives, com les llicències de pesca, per exemple?
No, tret que siguin per a la durada del projecte específic. Si s’escau, es recomana consultar
prèviament al coordinador de la zona.

Les assegurances són eligibles?
No.

És legible el lloguer de maquinaria?
Sí, el lloguer és elegible quan es tracta de material d'inversió. Està limitat a 1.000€ per soci.

[Escribir texto]
Com es justifiquen les despeses de viatge?
Per mitjà de bitllets de tren, d'autobusos, etc. En cas d'ús de vehicles personals, cal crear un
document de càlcul en el qual es consignin els viatges i el quilometratge. La indemnització
quilomètrica per als vehicles personals és de 0,19 euros/km.
Els costos de desplaçament d'experts o associats convidats pel projecte s'inclouen en la
categoria "Despeses de serveis i d'experts externs".

Què s'inclou en els "serveis externs"?
Qualsevol prestació externa necessària per a la realització del projecte. Els serveis que no podeu
realitzar vosaltres, com ara traducció, organització d'esdeveniments, restauració, arrendament,
etc.

Els salaris no estan coberts, però poden incloure's els serveis de traducció o interpretació?
Sí, si es tracta d’un servei extern.

Si el projecte costa més del límit de 25 000 euros, pot cofinançar-se la resta?
Sí, però això ha d'indicar-se en el formulari de sol·licitud per motius de transparència.

Si s'ha seleccionat el meu projecte, quan rebrem els fons?
La subvenció es pagarà en diverses ocasions: el primer pagament, equivalent al 40% de la
subvenció concedida, es realitzarà després de la concessió de la subvenció.
El 60% restant es durà a terme al final del projecte, després de la presentació de l'expedient
simplificat de justificants, sobre la base de l'informe d'activitat final aprovat pel Coordinador de
la zona i els seus socis institucionals, una vegada realitzat el control financer d'almenys el 25%
de les despeses del microprojecte realitzat pels Coordinadors de la zona i la CTP i després de
l'aprovació del Comitè Executiu de la CTP.
Si el projecte subvencionat no es realitza íntegrament, el pagament de la subvenció concedida
es redueix a la prorrata de la quantitat efectivament realitzada i justificada.

Es concedeix la subvenció al responsable del projecte o es concedeix proporcionalment a cada
soci?
Es paga directament a cada soci.

[Escribir texto]
Hi ha un pressupost fix per àmbit temàtic? (per exemple, un import màxim fixat per a la
cultura, la joventut, etc.)
No, l'import màxim de 25.000€ està fixat per a l'import total del projecte.

És possible cofinançar un microprojecte en el marc d'un esdeveniment més important que es
beneficia d'altres finançaments públics?
No hi ha cap problema si l'esdeveniment és finançat per altres fonts públiques, però el promotor
ha d'indicar-lo en la sol·licitud (per preocupació per la transparència) i precisar el que estarà
cobert pel finançament del microprojecte, per exemple el viatge dels intervinents pagat per una
agència de viatges o les despeses d'interpretació.

Quants projectes se seleccionaran?
No hi ha un nombre exacte establert.
La quantitat total màxima de subvencions per a finançar microprojectes de cooperació
transfronterera és de 575 000 €.
Aquesta quantitat es reparteix de manera equitativa entre les tres zones en les quals el territori
elegible està dividit (oest - est - centre), el que dona 191 666,66 € per zona.
En cas d'absència o insuficiència de projectes presentats en una de les tres zones, els fons
corresponents poden tornar a projectes d'altres zones, a condició que compleixin les altres
condicions requerides per a beneficiar-se de l'estatut de beneficiari i que s'inscriguin en la llista
de reserva prevista en l'article 10.3 (les sol·licituds no programades, a condició que hagin
obtingut el resultat mínim de 50 punts, seran inscrites en una llista de reserva).
Cada zona gestionarà aquesta quantitat tenint en compte que el pressupost màxim per projecte
serà de 25.000€.

Qui avaluarà el meu projecte?
L'avaluació dels projectes serà dividida per zones en funció de la localització geogràfica de la seu
de l'entitat coordinadora del projecte. En cada zona hi ha un coordinador que, juntament amb
els interlocutors institucionals corresponents a aquesta zona, avaluaran el projecte.
a. Un informe final d'activitat o acció que justifiqui el compliment de les condicions imposades
en la concessió de la subvenció, indicant les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
b. Una llista classificada de despeses i inversions de l'activitat.
c. Si escau, una taula en format de l'Excel dels ingressos percebuts en relació amb el projecte,
detallant l'origen i l'import.

[Escribir texto]
d. En cas necessari, una carta de pagament del reemborsament en cas de saldo no gastat, així
com els interessos resultants.

On pot presentar-se la sol·licitud?
Únicament al lloc internet dels microprojectes de la CTP.

On estan els documents necessaris per a presentar la sol·licitud?
Al lloc web dels microprojectes de la CTP.

El formulari de sol·licitud ha d’estar signat per tots els socis?
No, només pel responsable del projecte.

Han de ser les factures en nom del responsable del projecte o poden ser en nom dels altres
socis?
Han d'estar en nom del soci que executa les despeses, ja sigui el responsable del projecte o un
altre soci.

Es poden signar digitalment els documents?
Sí.

Existeix alguna guia sobre les obligacions en matèria de publicitat?
L'acció transversal de comunicació és obligatòria, ha de donar lloc almenys a un article de
premsa sobre el projecte procedent dels mitjans de comunicació dels territoris de cadascun dels
socis.
Cal preveure un pressupost de desplaçament/allotjament per a la participació del microprojecte
en un seminari de capitalització en el qual es presentaran els resultats. Aquest seminari té com
a objectiu presentar les iniciatives de microprojectes als referents de les temàtiques triades per
tal de preparar possibles col·laboracions en el marc de la pròxima programació transfronterera
POCTEFA 2021-2027 i fer intercanviar les col·laboracions de microprojectes entre ells. El
contingut i el/s lloc(x) d'aquest seminari seran definits més endavant. L'organització d'aquest
seminari està prevista abans de la finalització dels projectes.

[Escribir texto]
El programa proposarà a cada projecte programat l'ús d'una identitat visual comuna a tots els
projectes i una personalització amb l'acrònim.
Els projectes programats rebran una guia en una fase posterior.
El pla de comunicació haurà d'explicar-se en el formulari de sol·licitud.

Un projecte mirall d'accions, una a França i una altra a Espanya amb característiques similars,
seria considerat com un projecte mirall?
L'objectiu i la filosofia d'aquesta convocatòria, que també forma part d'un dels criteris
d'elegibilitat, és la "dimensió transfronterera i de cooperació". Cal verificar que els projectes
persegueixen realment aquest objectiu. Mentres aquestes accions hagin estat preparades
conjuntament pels socis del projecte i ajudin a les accions a banda i banda de la frontera, aquest
projecte no es considera un projecte "mirall". Per tant, ha d'haver-hi vincles transfronterers
entre aquestes accions.

