
 

 

 

 

 

Perpinyà, a 29 d’abril de 2022 

NOTA DE PREMSA 

L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA LLENÇA LA SEVA 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES CULTURALS PER AL 2022 

 
La Convocatòria Cultura, consolidada i molt esperada per les entitats culturals, reforça 

l’objectiu de l'Euroregió de ser un territori resilient i sostenible, que posa els seus ciutadans al 

cor de la seva acció. 

El finançament assignat per l’entitat de cooperació a aquesta convocatòria de projectes 

d’abast euroregional és de 125.000 € i prové de la participació dels seus 3 membres: el 

Govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la Regió d’Occitània, que 

actualment n’assumeix la Presidència. 

 

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) publica aquest dilluns 2 de maig les bases de la seva 

12ena convocatòria de projectes culturals. Són elegibles a aquesta convocatòria totes les 

disciplines i expressions artístiques dels sectors de la cultura i de l’art. Els projectes 

desenvolupats en el marc d’aquesta convocatòria han d’incloure socis de cadascun dels 3 

territoris membres de l’Euroregió. 

 

El procés de selecció es realitzarà en dues etapes: 

_Primera fase – Candidatura administrativa: termini màxim per presentar les sol·licituds fins al 17 

de juny de 2022, 17.00h. Només els projectes que incloguin tots els documents administratius 

podran ser avaluats en la segona fase 

_Segona fase – Candidatura detallada: lliurament dels dossiers complets, que presentaran el 

projecte de forma detallada, abans de l’1 de juliol de 2022 a les 17.00h.  

 

La convocatòria Cultura 2022 de l’EPM, en dades: 

_Import total: 125.000 €.  

_Finançament euroregional màxim: 60% del pressupost total de cada projecte recolzat, amb 

un màxim de 25.000 € per projecte. 

 

En conformitat amb els objectius del seu full de ruta 2030, que vol construir un futur resilient 

d'aquí al 2030, l’Euroregió vol posar de relleu la diversitat cultural, lingüística i patrimonial del 

seu territori. L’EPM és un espai de referència a nivell europeu i mediterrani pel que fa a la 

cooperació en l’àmbit de la creació artística en totes les seves formes, i en la valorització de 

tots els seus patrimonis. Preveu la promoció de la diversitat cultural en l'Euroregió;  una cultura 

oberta a la conca mediterrània i solidària amb altres territoris.  

El seminari web de presentació de la convocatòria #APC22 tindrà lloc el 19/05/22 al matí amb 

la presència dels socis institucionals. Inclourà un temps de preguntes i respostes, així com de 

contacte entre les entitats interessades a participar en projectes, les quals també es poden 

cercar a les xarxes amb l’etiqueta #EPMpartner. Inscripcions aquí: https://bit.ly/3EOR6OY. 

El Reglament de la convocatòria de projectes serà disponible en format pdf a l’enllaç següent:  

https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals/ajuts-i-subvencions 

https://www.euroregio.eu/wp-content/uploads/Full-de-ruta-2021-30_EPM_CAT.pdf
https://bit.ly/3EOR6OY
https://www.euroregio.eu/convocatories-euroregionals/ajuts-i-subvencions


 

 

 

 

 

 

 

Quant a:  

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004, 

organitzat en forma d’Agrupació europea de Cooperació territorial (AECT)  i que actualment 

està formada per la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i la Regió 

d’Occitània, que n’ocupa la presidència de torn des de l’octubre del 2020. 

 

 

 

 

Per a més informació: 

Maïna GAUTIER  

Responsable de Comunicació 

Euroregió Pirineus-Mediterrània AECT 

El Centre del Món |35, Boulevard Saint Assiscle |CS 32032 | 66011 Perpignan Cedex | França 

Tel. +33 (0)4 48 22 22 39 / +33 (0)7 89 61 48 25 

maina.gautier@euroregio-epm.eu 

www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio| twitter: @Euroregion 
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