CULTURA EUROREGIÓ 2021
CONVOCATÒRIA DE PROJECTES D’ABAST
EUROREGIONAL
1.INTRODUCCIÓ-CONTEXTE
L’Euroregió AECT Pirineus Mediterrània (EPM) vol posar de relleu la seva diversitat cultural, lingüística i
patrimonial, i esdevenir un espai de referència en l’àmbit de la creació artística en el pla europeu i
mediterrani en matèria de cooperació.
La present convocatòria1 s’emmarca en el nou Full de ruta 2030 de l’Euroregió, que vol construir un futur
resilient d'aquí a 2030 i preveu la promoció de la diversitat cultural a l'Euroregió; una cultura oberta a la
Mediterrània, i solidària amb altres territoris.
Aquesta acció de l’EPM està finançada exclusivament per la Direcció de Relacions Europees i
Internacionals de la Regió d’Occitània en relació amb la Direcció de Cultura i del patrimoni, el Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de
les Illes Balears.
La convocatòria, gestionada per l’EPM, és oberta a projectes de dimensió euroregional. La convocatòria es
realitza en dues fases:
-

Fase 1: consisteix en una candidatura administrativa (recepció de tots el documents administratius
sol·licitats).

-

Fase 2: consisteix en una candidatura completa, amb una presentació detallada del projecte i la
presentació de documents oficials addicionals.

Només els projectes que hagin enviat tots els documents administratius en Fase 1 podran ser avaluats a la
Fase 2.

2. OBJECTIU
Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport a projectes que es desenvolupin al territori de
l’Euroregió i que s’incloguin en el marc dels objectius i les prioritats del full de ruta 2030 de l’EPM, que
preveu promoure la diversitat cultural i lingüística euroregional. Per això, l’EPM desitja:
-

Ajudar el sector cultural a innovar
 Sostenint les indústries creatives euroregionals;

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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 Ajudant a la creació artística i a la seva digitalització;
 Sostenint tota forma de cultura, ja sigui el patrimoni material com l’immaterial euroregional.
-

Promoure les llengües euroregionals i noves cultures
 Impulsant la pràctica i els intercanvis entre els joves al voltant de les llengües i de les cultures
euroregionals;
 Facilitant la integració social i els intercanvis a través de la diversitat cultural i lingüística.

L’EPM, en aquesta convocatòria cultura, té en compte el context excepcional de crisi COVID-19 i, a més,
prioritza els projectes que fomentin algun dels següents eixos temàtics:

-

Activitats dirigides a la inclusió de grups de la societat amb més risc d'exclusió, per motius sanitaris o
socioeconòmics;
Les categories de professionals de la cultura més exposades a la precarietat laboral amb motiu de la
crisi sanitària actual;
La igualtat de gènere;
La mobilitat dels artistes;
Els joves creadors;
La digitalització de continguts artístics.

-

3. CALENDARI
Etapes

Data, hora i període indicatiu

a)

Publicació de la convocatòria

20 de maig del 2021

b)

Fase 1: admissió (dossier administratiu)

9 de setembre del 2021 a les 17.00 h

2
c)

Fase 2: data límit de presentació (sol·licitud
completa)

23 de setembre del 2021 a les 17.00 h

d)

Període d’avaluació

Octubre-novembre del 2021

e)

Validació en Assemblea General i notificació
als sol·licitants

Desembre del 2021

f)

Enviament i signatura del conveni

Desembre 2021 - Gener del 2022

g)

Data d’inici de l’acció

A partir de l’1 de febrer del 2022

h)

Reunió de presentació dels projectes
seleccionats

Març del 2022

4. DOTACIÓ FINANCERA
La dotació financera d’aquesta convocatòria és de 125.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris.
Sota proposició de la Comissió de Cultura i decisió de l'Assemblea General, l’EPM es reserva la possibilitat
d'utilitzar i repartir aquesta dotació financera en la seva totalitat o en part.
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La contribució financera de l'EPM es materialitza mitjançant una subvenció. Aquesta subvenció a favor del
beneficiari no podrà superar el 60% del cost total del projecte presentat al pla de finançament de la sol·licitud
completa.
L’import màxim de la subvenció atorgada per l’EPM no pot superar els 25.000 euros per projecte
seleccionat.

5. DURADA
Els projectes euroregionals tindran una durada mínima de 12 mesos i una durada màxima de 24 mesos.

6.CRITERIS D’ADMISSIÓ DE PROPOSTES


Les propostes s’enviaran com a molt tard en la data límit indicada al punt 3.



Les propostes s’hauran d’enviar per escrit mitjançant el formulari de sol·licitud de subvenció
disponible a l’annex 1 i a l’adreça : www.euroregio.eu



Les propostes s’hauran d’enviar en dos dels idiomes de treball de l’EPM, és a dir, en francès o
occità i en català o castellà.
Els dossiers enviats en occità també hauran de ser traduïts en francès, a més del català o del
castellà.

7.CRITERIS D’ELIGIBILITAT
7.1 TERRITORIS ELEGIBLES
Són elegibles les entitats culturals amb seu a Catalunya, a les Illes Balears i a 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.
Els projectes han d’associar com a mínim tres entitats, una per territori membre (Catalunya, Illes Balears,
Occitània).

7.2 ACTIVITATS ELEGIBLES
Els projectes desenvolupats en el marc d'aquesta convocatòria es refereixen a activitats de creació,
producció, desenvolupament, difusió, valorització i promoció del patrimoni en totes les seves formes, 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.
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.
Les activitats elegibles han de desenvolupar-se en el territori de l'Euroregió.

7.3 DESTINATARIS-CANDIDATS ELEGIBLES
D’acord amb l’article 7.1 anterior sobre l’elegibilitat dels territoris, els destinataris, candidats elegibles per a
aquesta convocatòria de projectes són:




Persones jurídiques de dret privat sense ànim de lucre.
Persones jurídiques de dret privat amb ànim de lucre d'acord amb les disposicions nacionals i
europees relatives a l'ajut estatal.
Persones jurídiques de dret públic amb seu en el territori euroregional.
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Els autònoms (“autoentrepreneur” a França o intermitents de l’espectacle) no podran ser líders de
projecte, però podran ser-ne socis.

El consorci del projecte està format per un soci principal (líder) i els socis beneficiaris. El líder del projecte
és l’entitat que presenta la sol·licitud, coordina i gestiona el projecte. El soci principal és responsable de
l'aplicació i de la correcta implementació tècnica i financera del projecte davant l'EPM. En canvi, tots els
socis del projecte hauran de signar el conveni.

8.CRITERIS DE SELECCIÓ
Els criteris de selecció avaluen la capacitat del sol·licitant per completar el projecte proposat. Només es
podran seleccionar les propostes dels sol·licitants que compleixin els criteris de selecció per a l’atorgament
d’una possible subvenció.

8.1 CAPACITAT FINANCERA
El sol·licitant ha de demostrar que té la capacitat financera suficient per mantenir la seva activitat durant el
període d’execució de l’acció o l’exercici subvencionat i per participar en el seu finançament. La capacitat
financera i operativa del sol·licitant es valorarà a partir de la declaració responsable/declaració jurada.
En el cas que l’anàlisi d’una sol·licitud reveli una capacitat financera insuficient o fràgil, l’EPM es reserva el
dret de sol·licitar informació addicional al candidat.
Després de la comunicació de nous elements o documentació addicional per part del candidat, en el cas
que l’anàlisi d’una sol·licitud encara reveli una capacitat financera insuficient o fràgil, l’EPM es reserva el
dret a rebutjar aquesta sol·licitud.

4
8.1 CRITERIS D’AVALUACIÓ
La selecció de projectes s'estableix mitjançant una graella d'avaluació marcada amb un total de 100 punts.
Qualsevol candidatura que obtingui una puntuació inferior a 60 punts sobre 100 es considerarà eliminada.
Els criteris d’avaluació són:

1)
2)

3)

4)

5)

Rellevància en relació als criteris de la convocatòria (20 punts / llindar mínim de 12 punts):
consistència amb els objectius de la present convocatòria;
Qualitat del contingut i activitats (20 punts / llindar mínim de 12 punts): qualitat de les
activitats i resultats; experiència del personal encarregat; competència en gestió i execució de
projectes; estratègies de treball;
Impacte territorial, comunicació i difusió (20 punts / llindar mínim de 12 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;
Qualitat de la col·laboració (20 punts / llindar mínim de 12 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).
Foment d’algun dels eixos temàtics destacats de la convocatòria (inclusió social, igualtat
de gènere, mobilitat d’artistes...) (20 punts / llindar mínim de 12 punts): rellevància, en la
candidatura, dels eixos temàtics destacats en la present convocatòria.

D’acord amb el que estableix l’apartat 4 d’aquesta convocatòria i a partir de l’anàlisi de les sol·licituds
presentades en aquesta fase, l’EPM es reserva el dret de seleccionar el nombre de projectes als quals
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pretén donar suport i distribuir el pressupost de la convocatòria segons el pla de finançament presentat a
les sol·licituds.

9. COMPROMÍS JURÍDIC
Cada beneficiari d’una subvenció d’aquesta convocatòria de projectes rebrà una còpia del conveni, de
manera electrònica, que fixarà les condicions per al suport de l’EPM al projecte i els compromisos recíprocs
de les parts.
Aquest conveni s’enviarà al líder del projecte per a la seva signatura, que l’haurà d’enviar a cada soci també
per a la seva signatura, després serà signat per l’autoritat territorial de l’EPM o el seu representant
degudament autoritzat, que enviarà un exemplar per correu electrìonic.

10.PROCÈS DE SELECCIÓ
En cada fase, els dossiers de candidatura se sotmetran a una instrucció tècnica i seran 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 serà presa 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.

11. DISPOSICIONS FINANCERES
11.1 CONTRIBUCIÓ FINANCERA

La subvenció es liquidarà en dos terminis:



50% després de la notificació oficial d’atribució de la subvenció, a petició del líder
i 50% a la finalització del projecte, prèvia petició del líder

Els dos pagaments es realitzaran a petició del líder del projecte, prèvia presentació dels documents
justificatius sol·licitats per l'EPM mitjançant el conveni. Cada soci rebrà directament la part de la subvenció
corresponent.
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.

11.2 DESPESES ELEGIBLES

Les despeses elegibles del projecte són les que van a càrrec del beneficiari. Han de complir els criteris
següents:








Han d’estar recollides al projecte;
Que s’efectuïn durant el període d’implementació;
El període d’elegibilitat de costos començarà a la data esmentada en l’acord;
Les despeses són elegibles a partir d’un mes després de la data de publicació de la deliberació
de l’Assemblea General;
Les despeses de preparació del projecte són elegibles;
Es recullen com a part de l’acció descrita i són necessàries per a la seva execució;
S’han de poder identificar i verificar i, sobretot, registrar als comptes del beneficiari. Les despeses
es determinaran d’acord amb els estàndards de comptabilitat aplicables al país on el beneficiari
tingui la seu, així com les pràctiques habituals del beneficiari en comptabilitat analítica;
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Han de ser raonables, justificades i han de complir el principi d’una bona gestió financera,
especialment pel que fa a l’eficiència de l’economia.

La despesa elegible pot ser directa o indirecta.

11.2.1 DESPESES DIRECTES ELEGIBLES
Les despeses directes elegibles són costos que, complint les esmentades condicions d’elegibilitat, poden
identificar-se com a despeses específiques directament vinculades a la implementació de l’acció i poden
ser objecte d’assignació directa, com ara:
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 sous del personal / feina relacionada amb el projecte, serveis
professionals externalitzats, remuneració dels artistes i tècnics).

11.2.2 DESPESES INDIRECTES ELEGIBLES
Els costos indirectes són costos que no estan directament vinculats a l'execució de l'acció i no es poden
atribuir directament.
Els costos indirectes elegibles s’han de declarar sobre la base d’una tarifa plana del 7% del total dels costos
directes elegibles.
Per exemple, els costos indirectes són: despeses relacionades amb els espais de treball (lloguer, electricitat,
aigua, neteja, etc.) i altres despeses d’oficina (connexió telefònica, Internet, fotocòpies, depreciació dels
equips, etc.).

11.3 PRESSUPOST EQUILIBRAT
Els sol·licitants han de garantir que els recursos necessaris per completar el projecte no procedeixen
totalment de la subvenció EPM.
El cofinançament de l'acció pot prendre la forma següent:

Recursos propis del beneficiari

Ingressos generats pel projecte (inferiors a les càrregues d’explotació)

Contribucions financeres de tercers

12.PUBLICITAT-COMUNICACIÓ
Els beneficiaris han de fer referència al finançament de l’EPM en la comunicació del projecte.
Han de destacar el nom i el logotip de l'EPM a totes les publicacions, pòsters, programes i altres materials
produïts com a part del projecte seleccionat.
El beneficiari ha d’etiquetar l’EPM en qualsevol publicació a les xarxes socials.
Qualsevol comunicació o publicació relacionada amb el projecte, realitzada pels beneficiaris col·lectivament
o individualment, de qualsevol forma i de qualsevol manera, ha de mencionar:
Que només reflecteix el punt de vista del seu autor i que l'EPM no es fa responsable de l'ús que pugui ferse de la informació continguda en aquesta comunicació o publicació.
L’EPM es reserva el dret de disminuir l’import de la subvenció en cas d’incompliment d’aquesta clàusula.
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Consultar annex APC_2021_comunicació.
12.1 L’EPM podrà:
Si és necessari, publicar la informació següent:

Nom del beneficiari

L’adreça del destinatari

L’assumpte de la subvenció

L’import atorgat

13.PROTECCIÓ DE DADES
Respondre a una convocatòria implica l'enregistrament i el tractament de dades personals com ara el nom,
l'adreça i el currículum. Aquestes dades seran tractades d’acord amb el Reglament núm. 2016/679, conegut
com el Reglament general de protecció de dades (GDPR). Aquestes dades s’utilitzaran exclusivament per
a ús intern per part de l’EPM.

14.PROCÉS DE LLIURAMENT DE LA PROPOSTA

14.1 FORMULARI DE SOL·LICITUD
Documents a enviar en 1 idioma i en Fase 1 (versió francesa / catalana / occitana / castellana)2:
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Carta de compromís del líder: model 3_APC-2021_compromisLíder_nom del projecte_ nom del
líder.
Carta de compromís dels socis esmentant el nom del líder, el compromís que han adquirit amb
el projecte i la implicació financera: model 4_APC-2021_compromis socis_ nom del projecte_ nom
del soci.
Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis. (7_APC_2021_status_nom del project_ nom
de l’entitat)
Acta de l’última assemblea general de cadascun dels socis. (8_APC-2021_acta_nom del projecte_
nom de l’entitat)
Document que certifiqui la capacitat legal de signar del representant legal de l’entitat líder
(certificat, acta, contracte, etc.). (9_APC-2021_capacite legal_ nom del projecte_ nom del soci)
Còpia
del
document
d’identitat
vigent
del
signant
autoritzat.
(10_APC2021_DocumentoIdentidad_nom del projecte _ nom entitat)
Declaració jurada : model 11_APC-2021_DH_nom del projecte_ nom de l’entitat
Document bancari oficial original que esmenti:
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.
(12_APC-2021_bancari_nom del projecte_ nom de l’entitat)
Llista de control: model 13_APC-2021_lliste de control_ nom del projecte_ nom del líder

Documents a enviar en 2 idiomes i en Fase 2 (versió francesa o occitana i catalana o castellana. Els
dossiers enviats en occità també hauran de ser traduïts en francès, a més del català o del castellà.):
10)



Formulari de candidatura complet – amb pressupost provisional i pla de finançament. Es pot
afegir una presentació pròpia del projecte.
Formulari: model 1_APC-2021_formulari_nom del projecte_ nom del líder
Pressupost detallat: model 2_APC-2021_pressupost detallat_ nom del projecte_ nom de l’entitat
líder

2

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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Llista de control: model 13_APC-2021_lliste de control_ nom del projecte_ nom del líder_F2

14.2 LLIURAMENT
Les proposicions han de presentar-se en els terminis establerts a l’apartat 3.
Els sol·licitants seran informats per correu electrònic dels resultats del procés de selecció.


Lliurament

El formulari de sol·licitud de la subvenció està disponible a l’annex 1 i a l’adreça següent: www.euroreigo.eu
Els projectes s’han de presentar d’acord amb els requisits formals i dins dels terminis previstos en el punt
3, degudament completats, datats i signats per les persones facultades per vincular-se legalment als
beneficiaris.
Cal enviar el fitxer a la següent adreça de correu electrònic: courrier@euroregio-epm.eu, i només per aquest
mitjà electrònic. Atenció, en el moment del vostre enviament heu d'assegurar-vos d'haver passat el nostre
antispam “Maling Black”, aquest us demanarà d'autenticar-vos per mail (verifiqueu el correu spam). A més,
us aconsellem de posar el vostre correu electrònic en mode “acusat de recepció-acusat de lectura”. Sense
aquesta manipulació l'Euroregió no serà responsable de la no recepció d'un dossier. Finalment, a l’objecte
cal indicar: APC_2021_nom del projecte _ entitat líder.



Data i hora límit de presentació de les propostes:

Fase 1: el termini límit de presentació de les propostes és el 9 de setembre a les 17.00h.
Fase 2: el termini límit de presentació de les propostes és el 23 de setembre a les 17.00h.


Contacte:

Lorena Abelenda Castro
Responsable de projectes Cultura à l’EPM
courrier@euroregio-epm.eu
+33 (0)4 48 22 22 34
+33 (0)6 30 99 50 77
www.euroregio.eu

Adreça:
El Centre del Món
35 boulevard Saint-Assiscle
CS 32032
66011 Perpignan Cedex
France
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