Reglament del fons de suport
Euroregional Covid-19
« L'Euroregió actua solidàriament: junts contra la Covid-19 »

Presentació Webinar del 19 de juny del 2020 de les 11 a les 12.30 hores.

Presentació Webinar del 19 de juny 2020

Programma de 11h a les 12h30:
- 5 min Introducció del context de l'estratègia euroregional post-Covid dels presidents: recordatori de la declaració conjunta i
de l'estratègia a les Illes Balears.
- Ponent: Antoni Vicens i Vicens, Director General de Relacions Exteriors, Govern de les Illes Balears, presidència de
l’Euroregió.
- 5 min: La visió de la Generalitat sobre el valor afegit euroregional i la complementarietat amb l'estratègia post-Covid de la
Generalitat.
- Ponent: Alfonso Gonzalez Bondia, Director General d’afers europees i mediterranis, Departament d’acció exterior, Relacions
Institucionals i Transparència, Generalitat de Catalunya.
- 5 min: La visió de la Regió d'Occitània sobre el valor afegit euroregional i la seva pròpia estratègia post-Covid.
- Ponent: Xavier Bernard Sans en representació de Guillaume Cros, Vice Président en charge des Affaires européennes, des
fonds structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la prospective, Région Occitanie.

- 40 min: Presentació del fons de suport euroregional.
- Ponent: Xavier Bernard Sans, director de l'Euroregió.
- 20 min de preguntes : Moderador: Xavier Bernard Sans, director de l'Euroregió. Assistent de moderació: Sébastien Jouanjan.
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Regla general del webinar :
-

Nombre màxim de connexions possibles: 100.

-

Tots els oients tindran el micròfon tancat i les càmeres apagades.

-

Cap preguntes fins al final de les intervencions.

-

Als que vulguin fer preguntes activaran el vídeo i el micròfon.

-

El moderador donarà la paraula en ordre a les vídeos obertes.

-

Després de cada pregunta, càmera i micròfon apagats.

-

Durant el transcurs es compartirà a la pantalla una presentació PowerPoint.
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La declaració conjunta dels representants del 09/05, Dia de
l'Europa:
La presidenta de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) i del Govern de les Illes Balears, Francina
Armengol; el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra; i la presidenta de la regió occitana,
Carole Delga, van expressar el desig de l'Euroregió per elaborar un pla per mitigar els efectes de la crisi
sanitària i reviure l'economia dels territoris que la componen.

PRESENTACIÓ DE L’EUROREGIÓ
AECT Euroregió Pirineus-Mediterràania

Creada el 29 d'octubre de 2004
3 membres per 3 territoris: Regió Occitània, Generalitat
de Catalunya, Govern de les Illes Balears
15 milions d’habitants
Espai de cooperació política i d’exercici de pressió amb
institucions europees.
Instrument europeu de cooperació territorial.
Des del 2009, la AECT ha dotat a l'Euroregió de personalitat jurídica
pròpia.
Pressupost propi que facilita la creació i implementació de
projectes de cooperació.
Des d’octubre de 2017: seu única a Perpinyà.
Treballa en coordinació amb la presidència de l’Euroregió, els
membres d’altres regions i les direccions sectorials dels territoris
membres.

GOVERN

Assemblea General: defineix les orientacions
de política general; l'únic òrgan que té la
competència per aprovar les missions, els
projectes i les accions a implementar per la
AECT.

Presidència rotatòria de 18 mesos: estimula
la cooperació i proposa iniciatives d'interès
comú.
Les Illes Balears assumeixen la presidència
des del 4 de febrer de 2019.
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Situació de la crisi de Covid a l'Euroregió
EPM: evolucio de casos confirmats
80000
70000
60000
50000
40000
30000

EPM: evolucio de la reanimacio

20000

800

10000
0

700

06/05/20

13/05/20

20/05/20

28/05/2020

03/06/2020

10/06/2020

Occitanie*

7125

7508

7896

8162

8226

8290

Baléars*

1944

1929

2005

2057

2089

2238

500

Catalogne*

58559

61677

63259

65402

67233

68822

400

600

300
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

200

EPM: évolution de morts en hospitals
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1. Objectius
Temàtiques
Innovació

Objectius específics
1 Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient en matèria
agroalimentària.

Ensenyament superior

2 Universitats euroregionals que permetin la inclusió dels
estudiants davant els reptes de l’educació a distància.

Turisme

3 L'Euroregió: “ una destinació segura, sana i resilient".

Medi ambient &

Canvi climàtic

4 Avançar cap a una autèntica economia circular als tres territoris
de l'Euroregió, en particular en l’àmbit del reciclatge i
aprofitament dels recursos tèxtils.

5 Promoure una sortida a la crisi socioeconòmica generada per
la Covid-19 cap a la sostenibilitat i la resiliència.

Cultura

6 Donar suport als joves creadors en la producció cultural del
futur i promoure la digitalització dels continguts artístics.

2. Resultats esperats: Distribució
Innovació al servei d’una Euroregió autosuficient
en matèria agroalimentària.

Universitats euroregionals que permetin la
inclusió dels estudiants davant els reptes de
l’educació a distància.

L'Euroregió: " una destinació segura, sana i
resistent".

• Projectes innovadors de l’àmbit agroalimentari que tinguin impacte en
les cadenes de valor de producció i distribució.
• Projectes de foment de la connexió d’entitats del ecosistema del sector
agroalimentari innovador de la Euroregió.
• Millorar la resiliència dels estudiants i de les universitats davant de
crisis sistèmiques com la Covid-19.
• Inclusió i igualtat dels estudiants euroregionals davant de les noves
formes d’educació a distància.
• Contribuir al desenvolupament d’una enginyeria educativa a distància
de qualitat per a tots els centres d’educació superior de l’Euroregió

• Reaccionar davant la crisi de la Covid-19, projectant les bones pràctiques Identificar i impulsar 3 projectes pilot - Elaborar una guia de bones
pràctiques d’adaptació.
• Reunir experts euroregionals en l’àmbit turístic (economistes, sociòlegs,
científics) i definir una estratègia per a un turisme segur davant de futures
crisis sanitàries

Avançar cap a una autèntica economia circular • Donar suport a les mesures d’emergència per als agents de l’ESS amb
dificultats
als tres territoris de l'Euroregió, en particular
en l’àmbit del reciclatge i l'aprofitament dels • Promoure un projecte de reciclatge i reutilització de residus, especialment
recursos tèxtils.
roba (sector tèxtil).

Promoure una sortida de la crisi
socioeconòmica generada per la Covid-19
cap a la sostenibilitat i la resiliència.

• Identificar sectors i ecosistemes amb més potencial per
avançar cap a la sostenibilitat i la resiliència social, econòmica
i ambiental.
• Identificar els sectors i els ecosistemes que tenen més impacte
ambiental i de més necessària reconversió.
• Identificar mesures que puguin contribuir a una major
sostenibilitat i resiliència o que hagin afavorit sectors
prioritaris.
• Detectar oportunitats per condicionar les mesures d’ajuda,
finançament i suport a compromisos concrets per canviar cap
a la sostenibilitat per part dels beneficiaris.
• Detectar les necessitats principals dels sectors prioritaris i
oportunitats d’incentivar-los.

Donar suport als joves creadors en la
producció cultural del futur i promoure la
digitalització dels continguts artístics.

• Fomentar la projecció dels artistes joves.
• Contribuir a la digitalització dels continguts artístics
• Promoure les noves expressions artístiques sorgides com a resposta a la
situació derivada de la crisi sanitària.

3. Disposicions generals
1. Principis
Mètode simplificada
de convocatòries
multisectorials per a
expressions d’interès,
convocatòries de
projectes, etc.

2. Suport financer
Subvenció concedida
al beneficiari(…)
Sobre global
700.000 €

3.Durada
Sol·licitud
d’ajuda del 8 de
juny al 31
d’octubre de
2020

4. Procediments
de sol·licitud
d’ajuda Formulari
CF Slide n°17 à 22

6.Modalitats
d'atribució de l’ajuda
5 etapes constitueixen
el guardó (criteri
detallat a l’article 5.1)

5.Documents a
subministrar
(Detalls al
formulari de
sol·licitud)
7.Domicili dels
beneficiaris
Perímetre dels
territoris de
l’Euroregió

4 Modificació de les normes

L’EPM avaluarà regularment el nivell i les modalitats del consum del fons i
la possibilitat de modificar el reglament per decisió de la Presidència o del
seu representant.

5. Disposicions especials
5.1 Tipus de beneficiaris elegibles i criteris de suport
Segons els objectius específics i els resultats esperats per a cada temàtica, el tipus de beneficiaris i els criteris d’adjudicació
poden variar, com es pot veure a la taula següent.

5.2 Import i condicions de pagament
El suport es materialitza en una subvenció o, excepcionalment, en la compra d’un servei si l’acció hi recau, l’import de la qual depèn del
nombre de beneficiaris seleccionats per a cada objectiu específic amb relació al pressupost assignat i els criteris d’adjudicació.
En funció del tipus d’acció i la naturalesa del(s) beneficiari(s) del Fons de suport, l’ajut assignat pot cobrir fins a un 80% de la despesa per dur a
terme l’acció.
La subvenció s'abonarà en dues quotes, segons les condicions determinades per decret.
El suport financer comportarà la tramesa d'una carta de notificació i d’un decret o conveni signats per la presidenta per cada beneficiari, on
s'especificaran les condicions de pagament.

5.3 Tipus d’accions elegibles
Tenint en compte el context excepcional en què es crea el Fons de suport Covid-19 cada comitè, reunit en jurat, podrà triar amb total llibertat el
tipus d’accions elegibles quan aquestes no es descriguin específicament a l’article 5.1.

6 Ajuts estatals i reglament de minimis
En compliment del Reglament (UE) 1407/2013, de 18 de desembre de 2013, sobre l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat sobre el funcionament de la UE en relació a les ajudes de minimis, i el Reglament (UE) 1408/2013
del 18 de desembre de 2013 sobre l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat sobre el funcionament de la UE en
relació a les ajudes de minimis en el sector agrícola, cada beneficiari del fons de suport es compromet a justificar
que en els últims tres exercicis no ha superat el llindar d'obtenció d’ajuts públics, fixat normativament en
200.000 €.

7 Jurisdicció
Dificultat per interpretar la normativa: Només la Euroregió pot aclarir els termes.
Si la disputa persisteix, només la versió francesa d’aquestes regulacions és autèntica i es remeten al jutjat

administratiu de Montpeller.
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Formulari de sol licitud

Passos per el vostre registre amb el formulari

Exemple : 1- Presentació de la sol licitud

Menú desplegable : 1 opció

Diversos objectius
específics possibles

Passos pel vostre registre amb el formulari
Exemple : 2- Dades personals

Zona de text per omplir

Passos pel vostre registre amb el formulari
Exemple : 3 -Descripció de l'acció

Menu desplegable calendari

Zona de text :
Multiples partenari
possibles

Passos pel vostre registre amb el formulari
Exemple : 4 -Finançament de l'acció

Introduí las dades

Passos pel vostre registre amb el formulari
Exemple : 5 - Documents requerits

Enviat totes
aquestes peces

Annex: Certificat d’honor de completar i signar

PRESENTACIO VIDEO DE L’EPM

https://drive.google.com/file/d/16ius4KAxv_ype_Y7SytNwzDU4eN74COR/view

REGLAMENT I FORMULARI

http://www.euroregio.eu/ca/fonds-dajut-contra-la-covid-19

Contacte:
Euroregió Pirineus Mediterrània
courrier@euroregio-epm.eu
Tél: +33 448 22 22 34
www.euroregio.eu

@Euroregion

Facebook.com/euroregio

https://www.linkedin.com/company/
euroregion-pyrenees-mediterranee/

