
 

 

    

 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
EUROREGIO  

 

 

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES 2014 

Recurs aigua - Gestió de riscos   
(Inundacions, sequera, submersió...) 

 

Els membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània volen fer de l’Euroregió un espai 
de referència pel que fa al desenvolupament sostenible i la preservació del 
patrimoni natural, posant en relleu la diversitat dels seus territoris. 
 
Per tal de desenvolupar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha 
volgut estimular les cooperacions de caire estructurant pel seu territori, mitjançant 
la creació d’una convocatòria de projectes conjunta gestionada des del 2010 per 
l’AECT Pirineus Mediterrània. 
 
L’any 2014 llancem una nova convocatòria (la quarta en l’àmbit del 
desenvolupament sostenible) sobre la gestió dels riscos relacionats amb el recurs 
aigua (inundacions, sequera, submersió, qualitat, garantia en el subministrament, 
etc.) 
 
Aquesta acció se situa en la línia de la iniciativa “Una Europa que utilitzi eficaçment 

els recursos” de l'Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea per a un creixement 
intel·ligent, sostenible i inclusiu.  
 

DOTACIÓ FINANCERA 

 

La dotació financera de la present convocatòria és de 120.000 euros. 
 

OBJECTIUS 

- Impulsar projectes de cooperació estructurants 
- Enfortir i ampliar les col·laboracions existents amb l’objectiu d’impulsar 

dinàmiques innovadores. 
- Afavorir els actors que tenen un rol estructurant en el territori euroregional 

 

TERRITORIS ELEGIBLES  
 
Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. Una entitat 
d’una altre territori pot ser membre associat del projecte, però no podrà rebre una 
subvenció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.  
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TIPUS D’ACTIVITATS    
 

Els projectes presentats hauran de contribuir a innovar i millorar la gestió dels 
riscos relacionats amb l’aigua (inundacions, sequera, submersió, qualitat, garantia 
en el subministrament, etc.) mitjançant accions de comunicació, informació, 

recerca i formació. 

 
DESTINATARIS 

 
- Qualsevol tipus d’estructura professional, amb personalitat jurídica de dret 

privat, amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió Pirineus 
Mediterrània (associacions, fundacions, consorcis, etc.) 

- Ens territorials i persones jurídiques de dret públic implantades en el territori 
euroregional. 

- En el cas de la participació d’una empresa privada com a soci d’un projecte 
aquest haurà d’incloure un apartat específic que detalli els motius d’aquesta 
participació (experiència en l’àmbit, desenvolupament d’una tecnologia 
específica, treballs de recerca i desenvolupament ...).La seva participació 
haurà de ser per l’interès general del projecte i sense ànim de lucre.  
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
CRITERIS EXCLOENTS 
 

- L’associació participant haurà d’incloure com a mínim, tres entitats de tres 
dels quatre territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

- Compromís financer de cadascun dels membres de l’associació 
 
CRITERIS VALORACIÓ 
 
ASSOCIACIO I PARTENARIAT (0-5) 
 

- A igual qualitat, seran prioritzats els projectes que associïn entitats dels 
quatre territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. 

- Caràcter euroregional de l’associació. 
- Solidesa i caire equilibrat de l’associació: seran prioritzats els projectes en 

què no hi hagi una gran disparitat entre els socis, tant pel que fa als 
compromisos financers (despeses) que a les activitats programades per 
cadascú 

- Voluntat de perdurar en el temps i sostenibilitat de l’associació  
 
EXCEL.LÈNCIA (0-5) 

 
- Temàtica d’interès 
- Pla d’activitats detallat i de qualitat 
- Projecte innovador 
- Conformitat del projecte amb els objectius de la convocatòria 

 
GESTIO I FINANÇAMENT (0-5) 
 

- Competència dels socis i especialment del cap de fila en muntatge i gestió 
de projectes 

- Repartiment pressupostari racional entre activitats i socis  
- Solidesa del pla de finançament  

 
IMPACTE I VISIBILITAT (0-5) 
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- Impacte social i econòmic del projecte 
- Abast del projecte i repercussió en l’atractiu del territori euroregional 
- Visibilitat del projecte i comunicació sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània 

 
 
DURADA DEL PROJECTE  
 
12 a 24 mesos 
 
FINANÇAMENT 
 
El finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total 

elegible del projecte. 
 
A igual qualitat, es prioritzaran els projectes que no hagin obtingut finançament en 
l’edició precedent de la convocatòria  de projectes de desenvolupament sostenible. 
 
La realització dels projectes no podrà excedir els 2 anys a partir de la data 
d’aprovació del finançament assignat. 
 
La subvenció es liquidarà en dos terminis: el 50% després de la notificació oficial 
d’atribució de la subvenció (a petició del cap de fila)  i el 50% a la finalització del 
projecte (prèvia presentació dels documents justificatius de les despeses, el detall 
de les quals serà especificat en el conveni d'adjudicació de l'ajut). 
 
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, amb la garantia que la dimensió euroregional del treball s’hagi 
respectat. 
 
 
DESPESES IMPUTABLES 
 

Són imputables les despeses de funcionament estrictament relacionades 
amb el projecte (presentar prioritàriament factures clarament identificables): 
 

1. Despeses de personal. Únicament personal identificat i per tasques 
estrictament vinculades al projecte (ex: percentatge de salari 
corresponent al temps dedicat al projecte) 
 

2.  Despeses de mobilitat fetes en el marc del projecte i limitades al 
territori euroregional: desplaçament i allotjament (ex: bitllet de tren de 
segona classe, bitllet d’avió lowcost, factures de carburant i peatge, etc.) 

 
3. Despeses de gestió del projecte, d’administració, de coordinació i 

realització d’activitats relacionades amb el projecte 
 

4. Despeses de comunicació: publicitat i publicació (prestacions de servei 

acceptades) - ex: despeses de suport a la comunicació, creació d’una 
pàgina web del projecte, etc. 

 
Despeses no imputables: despeses d’inversió (mobiliari i material) - ex: 
compra d’ordinadors, videoprojectors, etc. 
 
 



 
 

 
 

4 

ASPECTES PRÀCTICS 
 

Els candidats hauran d’enviar el projecte sencer amb els documents sol·licitats en 
versió francesa i catalana, que han d’incloure obligatòriament:  
 
 

1. Formulari de candidatura – amb pressupost provisional i pla de 
finançament (Annex 1). Es pot afegir igualment una presentació del 
projecte en format lliure (amb pressupost provisional i pla de 
finançament propi)  

2. Carta de compromís del cap de fila (Annex 2) 
3. Carta de compromís dels socis esmentant el nom del cap de fila, el 

compromís que han adquirit amb el projecte i la implicació financera 

(Annex 3) 
4. Estatuts de l’entitat cap de fila i de cadascú dels socis 
5. Document bancari oficial original, esmentant : 

- Nom complet del cap de fila (que ha de ser el mateix dels estatuts) 
- Nom i adreça de l’entitat bancària 
- Número de compte amb IBAN i SWIFT 

 

CALENDARI PROVISIONAL 
 

Termini de presentació del dossier de candidatura : 15 de febrer 2015. Els 
dossiers presentats fora de termini o incomplets seran descartats.  
 
MODALITATS D’ENVIAMENT  
 
Els dossiers de candidatura han de ser enviats obligatòriament en versió 

francesa i  catalana en dues formes: 

 
Per via postal (paper) a : 
GECT Pyrénées-Méditérranée  
15, rue Rivals 
31015 TOULOUSE CEDEX 6 
 

i per e-mail (versió digital) a :   
gloria.paulhe@euroregio-epm.eu 
 
Contacte : +33 5 61 10 20 46 
 

PROCÉS DE SELECCIÓ  
 

Després d’una primera instrucció per part de l’AECT Pirineus Mediterrània, els 
projectes són avaluats per un comitè tècnic  
 
L’AECT es reserva el dret de negociar amb els cap de fila dels projectes la posada en 
marxa de determinades accions complementàries. En aquest cas, es dóna la possibilitat 
als cap de fila dels projectes de revisar en conseqüència les sol·licituds de finançament. 
 
Els projectes, aleshores, són seleccionats per la instància decisòria de l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània. 
 
Si el projecte és seleccionat, s’ha de comptar amb un termini mínim de 6 mesos 
entre la presentació del dossier i la signatura del conveni. És recomanable preveure 
el començament de la programació de les activitats euroregionals a mitjans de 

2015. 

 
 

1. Presentació del dossier 
2. Justificant de recepció del dossier 
3. Anàlisi del dossier pel servei instructor de l’AECT 
4. Selecció del dossier en comissió especialitzada i valoració tècnica 

mailto:gloria.paulhe@euroregio-epm.eu
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5. Selecció del dossier per decisió euroregional 
6. Deliberació per l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània per a 

l’assignació oficial de projectes 
7. Carta de notificació oficial d’assignació de la subvenció o de rebuig de la 

candidatura 
8. Signatura del conveni entre l’AECT i el beneficiari  
9. Pagament d’un avançament de la subvenció prèvia presentació dels 

documents sol·licitats per l’AECT 
 
 


