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CRIDA DE MANIFESTACIÓ D’INTERÈS 

«INNOVACIÓ A L’EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA» 

******* 

SUPORT A LA POSADA EN MARXA DE PROJECTES EUROREGIONALS 

 EN ELS SECTORS TIC-SALUT, AIGUA I AGROALIMENTARI 

 

 

TERMES DE REFERÈNCIA 

CONTEXT 
 

L'Euroregió Pirineus Mediterrània, creada el 2004, és un projecte de cooperació política 
entre Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses Midi-Pyrénées i Languedoc-
Roussillon. Aquest territori, amb més de 13 de milions d’habitants,  representa el 14% del 
PIB d’ambdós Estats. 
 
L’objectiu de l’Euroregió és formar un pol de competitivitat de referència en el sud-est 
europeu, basat en la innovació, la integració social, mediambiental i econòmica del territori, i 
que aspiri a parlar amb una sola veu davant les institucions comunitàries. 
 
L'Euroregió s’imposa com un territori de projectes a escala europea i desplega la seva acció 
en les àrees de l'ensenyament superior, de la recerca i innovació, del desenvolupament 
sostenible i de la cultura. 
 
El 2009, l’Euroregió es dota d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), eina 
jurídica que li confereix capacitat d'actuació, que li permet gestionar projectes europeus de 
cooperació i llançar convocatòries conjuntes de projectes. 
 
Per tal de preparar el seu territori de cara al futur i la competitivitat internacional, l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània va formalitzar una Estratègia Euroregional de la Innovació, centrada 
en tres sectors prioritaris definits conjuntament per les quatre regions i agrupats sota el 
tema genèric "innovació per a una vida saludable i un envelliment actiu": TIC-Salut, aigua i 
agroalimentari.  

 
Aquesta estratègia permetrà estructurar i consolidar els sectors prioritaris i els potencials 
d’innovació dels territoris, així com materialitzar el desenvolupament territorial integrat entre 
Catalunya, les Illes Balears, Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon. L’Euroregió vol 
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estructurar el seu potencial i impulsar cooperacions entre clústers, centres de recerca i 
empreses dels sectors identificats com a estratègics per les quatre regions en l'Estratègia 
Euroregional de la Innovació, acompanyant-los en la posada en marxa de col·laboracions 
euroregionals. 
 

OBJECTIUS 
 

L'Euroregió vol fomentar la creació de xarxes d'actors euroregionals en els tres sectors 

identificats com a prioritaris (TIC-Salut, aigua, agroalimentari). El llançament d'aquesta Crida 

de Manifestació d'Interès (CMI) fa part de la concreció de l'Estratègia Euroregional de la 

Innovació. La crida té com a finalitat seleccionar partenariats amb la capacitat d’obtenir fons 

europeus i posicionar l'Euroregió com una plataforma d'innovació de referència. 

Els objectius de la Crida de Manifestació d’Interès són: 

- Identificar i promoure l’emergència de projectes que es distingeixin pel seu perfil 

euroregional i innovador. 

- Activar i estructurar partenariats euroregionals amb l’objectiu de desenvolupar 

projectes que es puguin presentar a programes europeus com ara COSME, SUDOE, 

MED, Erasmus+ o Horitzó 2020, i millorar la seva posició en l’escenari europeu. 

- Esdevenir una eina de mobilització d’actors vinculats a les temàtiques prioritàries, 

amb un protagonisme d’empreses de l’Euroregió. 

- Privilegiar el desenvolupament de la cooperació en els sectors prioritaris. 

- Enriquir i impulsar la dinàmica territorial euroregional de cooperació a través de 

trobades, jornades, workshops, etc.  

- Engegar una col·laboració més estreta entre els actors del territori i l’AECT, que pot 

tenir el rol de coordinador de projectes europeus que s’hagin posat en marxa arran 

del seu suport financer. 

 

ÀMBITS D'ESPECIALITZACIÓ 

 
A partir d'un diagnòstic territorial, s'ha elaborat una Estratègia Euroregional de la Innovació, 
document marc que assenyala principis i ambicions euroregionals1. Per a cadascun dels tres 
sectors, s’han definit els següents àmbits prioritaris d'especialització:  
 

 Sector de l’aigua : 
 

o Gestió dels recursos/irrigació 

El subtema de la gestió dels recursos per al reg forma part de l’eix dels recursos hídrics del 
sector de l’aigua. La gestió dels recursos hídrics és, així mateix, el centre de l’atenció. En 

                                                             
1 Consultar el document « Cap a una especialització Intel·ligent per a l’Euroregió Pirineus Mediterrània»  

http://www.euroregio.eu/sites/default/files/sei_-_cat.pdf
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aquest context, els temes vinculats amb l’agroalimentari també són cabdals, ja que el 70% 
de l’aigua utilitzada es destina al sector agroalimentari: hi ha reptes importants relacionats 
amb el reg i les pràctiques de conreu menys consumistes.  
 

o Sanejament i higiene sanitàries 

El subtema sanejament i higiene sanitària forma part de l’eix de recursos hídrics del sector 
aigua. Es tracta d’un tema en què els territoris de l'Euroregió ja gaudeixen d'un veritable 
reconeixement, tant en l’esfera nacional com europea.  
 
 

o Oceanografia (observació per satèl·lit i sensors) 
El subtema “oceanografia” es relaciona, més concretament, amb l'observació i modelització 
dels medis marins i, per tant, engloba la tecnologia per satèl·lit i sensors.  
 

 

 Sector TIC-Salut : 
 

o Hospitalització domiciliària / seguiment de persones dependents: equipament 
mèdic per a la dependència 

Aquest subsector té una posició rellevant en els quatre territoris. Els objectius de 
l’hospitalització domiciliària i seguiment de les persones dependents són múltiples.  
 

o Hospitalització domiciliària: formació del personal mèdic en les noves 
tecnologies  

La formació del personal mèdic en les TIC aplicades a la salut respon a una necessitat 
essencial de les quatre regions. No obstant això, molt poques empreses participen en 
aquest subsector. La formació del personal fa referència tant a la instal·lació i ús de 
solucions com al seguiment domiciliari del pacient.  
 

o Tècniques digitals de diagnòstic i intervenció  
Aquestes tècniques són els components del que s’anomena telemedicina. Permeten 
proporcionar prestacions d’atenció sanitària a distància. Aquestes aplicacions inclouen, entre 
d’altres, la teleconsulta (consulta a distància), la televigilància (observació mèdica a 
distància del pacient), la televaloració (sol·licitud a distància d’una opinió mèdica), però 
també pràctiques més tècniques com la telecirurgia (operació assistida a distància per 
ordinador) o la teleradiologia (interpretació d'exàmens radiològics a distància).  
 

 

 Sector agroalimentari : 
 

o Reconquesta dels consumidors: circuits curts / productes de la terra 

A causa dels escàndols sanitaris i problemes agroalimentaris succeïts recentment a França, 
i amplificats per la desaparició de les fronteres europees (i mundials), sobretot relacionats 
amb productes càrnics, aquesta temàtica té una dimensió no només sanitària sinó també 
econòmica i social. Es pretén reconquerir i fidelitzar el consumidor, amb atenció a la fiabilitat 
i qualitat dels productes de consum alimentari, així com organitzar una cadena estatal i 
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europea de traçabilitat dels productes agroalimentaris, des que es produeixen fins que es 
comercialitzen. 
 
 

o Embalatge / conservació / comunicació 

Aquest camp pot aportar molt, ja que es tracta d’un àmbit innovador i prospectiu, relacionat, 
d’una banda, amb la millora de les condicions de conservació, envasament, 
emmagatzematge i distribució (manipulació, logística, transport, etc.) dels productes (carn, 
peix, marisc, verdures, fruites, vins i licors, olis, productes làctics i derivats, pastisseria...) i, 
de l’altra, amb les reflexions en matèria d’envasament i embalatge, els intermediaris entre la 
valoració sostenible dels productes i les estratègies de màrqueting més efectives. 
 
Els dossiers de candidatura relacionats amb aquests àmbits d'especialització tindran un 

caire prioritari.  

 

DOTACIÓ FINANCERA 
 

La dotació financera de la present convocatòria és de 60.000 EUR, a distribuir entre els 

diferents preprojectes seleccionats. 

 

PRE-PROJECTES D’INNOVACIÓ 

 

L’Euroregió Pirineus Mediterrània vol donar suport a pre-projectes : 

- Relacionats amb els sectors/temes proposats 

- Amb socis que representin el territori euroregional; a igual qualitat seran prioritzats 

projectes que incloguin socis de les quatre regions (els socis exteriors al territori 

euroregional no podran rebre una subvenció) 

- Que tinguin una dimensió territorial euroregional important: àrea d’experimentació, 

impacte sostenible sobre el territori, contribució al desenvolupament de l’Euroregió  

amb un protagonisme de les empreses de l’Euroregió. 

- Que demostrin complementarietat entre els actors i el valor afegit del treball en comú  

- Que es puguin presentar a curt termini (2015 o 2016) a una convocatòria d’un 

programa europeu. 

 

Compromís dels beneficiaris : 

 

- Els premiats d’aquesta Crida de Manifestació d’Interès es comprometen, amb l’ajuda 

euroregional, a presentar un projecte en el marc de programes europeus, com ara 

COSME, Horitzó 2020, SUDOE, MED, o Erasmus+. 
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DESTINATARIS 

 

Qualsevol estructura pública o privada amb personalitat jurídica i instal·lada en el territori 

euroregional.  

El partenariat podrà ser constituït per socis exteriors al territori euroregional, però aquests no 

podran rebre un ajut (l'objectiu de la convocatòria és estructurar partenariats que puguin ser 

candidats a programes europeus, molts dels quals exigeixen almenys tres països, la qual 

cosa els fa sortir del territori euroregional).  

 

SUPORT FINANCER 

 

El finançament aportat per l’Euroregió és un suport al desenvolupament de projectes de 

cooperació. L'ajut atorgat té com a objectiu donar suport als pre-projectes aprovats  

d’aquesta convocatòria mitjançant les accions següents: 

 

- Constitució del partenariat definitiu (identificació de socis i tasques) amb trobades, 

jornades i workshops  

- Treball de definició del projecte (estudi de viabilitat, anàlisi d’experiències similars, 

recollida de dades, etc.) 

- Reunions de treball, trobades per la concreció i definició del projecte, descripció de 

les actuacions contemplades, etc. 

L’atorgament de la subvenció es farà amb dos trams: 

- El 70% a l’inici dels treballs mitjançant sol·licitud escrita del líder. 

- El 30% al final dels treballs amb prèvia presentació de la documentació justificativa: 

un informe d’activitats, un informe financer, la justificació de despeses i la 

presentació d’un o diversos avant projectes i una copia del projecte presentat a la 

Comissio europea. 

L’ajut representarà un import màxim de 10 000 EUR per pre-projecte.  

 

En el cas que el projecte no sigui presentat a la Comissio europea, el cap de fila no rebrà la 
part final de la subvencio (30%) i haurà de retornar a l’AECT  la subvencio rebuda pel 
montatge del pre-projecte. 
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En cas que el balanç financer del pre-projecte sigui inferior al pressupost previst inicialment, 
el finançament es calcularà de forma proporcional a l’import de les despeses realment 
justificades, amb la garantia que la dimensió euroregional del treball hagi estat respectada. 
 
Són imputables les despeses de funcionament estrictament relacionades amb el pre-
projecte: 
 

1) Despeses de mobilitat (limitades al territori euroregional), excepte en casos 
excepcionals i justificats  

2) Despeses de prestació de serveis (estudis de viabilitat, diagnòstics, assessorament) 
3) Despeses de logística  

 

Periode d’eligibilitat de les despeses : 1/11/2014 au 31/12/2015 

 

Criteris per a l’avaluació dels projectes 

 

Les propostes seran avaluades en funció dels següents criteris: 

 Adequació als objectius generals de la present Crida de Manifestació d’Interès, 

 Valor afegit per al territori de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

 Innovació i viabilitat tècnica o científica del pre-projecte en relació amb els 

instruments existents o emergents,  

 Qualitat del partenariat i la seva possible continuïtat, 

 Pertinència del pre-projecte respecte al programa europeu identificat, 

 Claredat en la presentació del projecte, 

 Complementarietat dels actors (amb una presència substancial d’empreses) 

 Foment a la creació de llocs de treball, 

 Viabilitat de la pervivència del projecte sustentada amb un model de negoci 

sostenible. 

 

PROCEDIMENTS D’ASSIGNACIÓ  

 

El conjunt de dossiers de candidatura complets elegibles seran presentats, després de la 

seva tramitació, a un jurat format per membres procedents de les direccions/departaments 

d’Innovació de cadascuna de les regions, així com per representants de l’Euroregió Pirineus 

Mediterrània, els quals s’encarregaran de seleccionar els pre-projectes premiats que seran 

proposats a l’Assemblea General de l’Euroregió per rebre l’ajut financer. 
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El jurat podrà recórrer a l’assessorament d’experts procedents de les agències regionals 

especialitzades en innovació. 

 

DOSSIER DE CANDIDATURA 

 
Documents a presentar en 2 idiomes (versió francesa i catalana/castellana) 
 

1) Formulari de candidatura – amb estat provisional de les despeses Es pot afegir una 
presentació pròpia del projecte (amb pressupost provisional propi)  

2) Carta de compromís del líder  
3) Carta de compromís dels socis esmentant el nom del líder, el compromís que han 

adquirit amb el projecte i la implicació financera  
 
Documents a presentar en 1 idioma (versió francesa o catalana/espanyola) 
 

4) Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis 
5) Document bancari oficial original, esmentant : 

- 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 
 

CALENDARI  

 
Termini de presentació del dossier de candidatura : 31 de gener de 2015 
Els dossiers presentats fora de termini o incomplets seran descartats.  
 

1) Presentació del dossier 
2) Justificatiu de recepció del dossier 
3) Anàlisi del dossier pel servei instructor de l’AECT 
4) Avaluació del dossier per un comitè tècnic especialitzat  
5) Selecció dels dossiers per la instància decisòria de l’Euroregió 
6) Carta d’acceptació o rebuig de la candidatura 
7) Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània sobre 

l’assignació oficial dels projectes 
8) Carta de notificació oficial d’assignació de la subvenció 
9) Signatura del conveni entre l’AECT i el beneficiari  

10) Pagament del primer tram de la subvenció, prèvia presentació dels documents 
sol·licitats per l’AECT 

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL  
 

Paral·lelament a aquesta Convocatòria de Manifestació d'Interès podrien ser organitzades 

reunions/tallers d’estructuració d’actors principals dels àmbits d'especialització identificats 
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com a prioritaris, amb l’objectiu de generar propostes de pre-projectes susceptibles de ser 

presentats a aquesta CMI, pel que s’hauran de realitzar abans del 31 de gener de 2015, dia 

de tancament de la convocatòria. Aquestes reunions/tallers es finançaran amb un 

pressupost addicional de l’Euroregió. 

 

 

 

ENVIAMENT DEL DOSSIER 
 

El dossier de candidatura ha de ser enviat obligatòriament de dues formes: 
 
Per correu postal: 

GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée  
AMI / Innovation 
15 rue Rivals 
CS 31505  
F-31015 TOULOUSE Cedex 6 
 
 
Per correu electrònic: 

philippe.mestre@euroregio-epm.eu 
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