
 

 

ÈXIT DE CANDIDATURES EN LA CONVOCATÒRIA 

DE MICROPROJECTES DE COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA 

ENTRE ESPANYA, FRANÇA I ANDORRA  

 
● Un total de 151 microprojectes s'han presentat a aquesta primera convocatòria de 

microprojectes de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra, que compta 

amb un import total de 575.000 euros. 

● Èxit rotund d'aquesta iniciativa de la Comunitat de Treball dels Pirineus, al costat de l'Euroregió 

Pirineus-Mediterrània, l'Euroregió Nouvelle-Aquitaine – Euskadi - Navarra, l’AECT Pirineus-

Pyrénées i els socis institucionals dels territoris elegibles. 

● Després del període d'instrucció, a la fi del mes de maig s'anunciaran els microprojectes 

seleccionats, que podran beneficiar-se d'un finançament del 100% de les seves despeses 

elegibles. 

 

L’1 de març de 2022 es va acabar el termini per a presentar les candidatures a la primera convocatòria 

de microprojectes de cooperació transfronterera entre Espanya, França i Andorra. La Comunitat de 

Treball dels Pirineus (CTP) juntament amb l'Euroregió Pirineus-Mediterrània, l'Euroregió Nouvelle-

Aquitaine-Navarra-Euskadi, l’AECT Pirineus Pyrénées i els socis institucionals consideren que aquesta 

iniciativa ha tingut un gran èxit en el territori. Aquest acceptació tan bona entre els actors d’ambdós 

costats de la frontera es reflecteix en el total de microprojectes presentats, que sumen 151 candidatures 

en conjunt. Segons ubicació de l'entitat responsable de cada microprojecte, es reparteixen de la 

manera següent: 

 51 per a la zona Oest, l'entitat coordinadora de la qual és l'Euroregió Nouvelle-Aquitaine – 

Navarra - Euskadi 

 36 de la zona Centre, coordinada per l’AECT Pirineos Pyrénées, 

 64 de la zona Est, amb l’Euroregió Pirineus-Mediterrània com a coordinadora.  

 

Els possibles beneficiaris destaquen l'interès que desperta aquest nou format, que permet donar cabuda 

a iniciatives de grandària més reduïda de les convocatòries habituals, per a dinamitzar la cooperació 

transfronterera. En la pràctica, els 575.000 euros de la subvenció es destinaran a finançar al 100% els 

microprojectes que resultin programats, fins a un màxim de 25.000 euros per projecte. 

 



Aquesta subvenció serà finançada a través de l'excedent del Programa Operatiu de Cooperació 

Territorial España-França-Andorra (POCTEFA 2007-2013). Aquest romanent va ser transferit als Estats 

membres (Espanya i França), en la forma de contribucions nacionals, perdent així la seva naturalesa 

de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), però continua sent una oportunitat d'acostar 

Europa a la ciutadania de les regions participants: 

● Espanya: Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Navarra, Gipuzkoa, 

Araba/Álava, Bizkaia i La Rioja. 

● França: Pyrénées-Orientales, Ariège, Haute- Garonne, Hautes-Pyrénées i Pyrénées-Atlantiques. 

● Andorra: tot el territori.  

 

Ara comença la fase d'instrucció dels projectes, que hauran de posar en pràctica accions concretes i 

innovadores i projectes de proximitat de caràcter transfronterer (amb socis d'almenys dos estats 

diferents dels tres participants), en les àrees de cultura, turisme, esport, educació, joventut, acció social, 

salut, agricultura, sector agroalimentari o medi ambient. 

Comença la fase en la qual els socis institucionals i les entitats coordinadores estudiaran les 151 

propostes rebudes. 

 

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria està disponible a la web de la CTP: 

https://ctp.org/ca/convocatoria-microprojectes-cooperacio-transfronterera-pirineus/. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte 

Idoia Arauzo 
Equip de comunicació de la CTP 
i.arauzo@ctp.org 
+34 629 358 193 
Més informació i contactes: 

https://ctp.org/ca/convocatoria-microprojectes-cooperacio-transfronterera-pirineus/ 
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