Convocatòria de
projectes
CULTURA
EUROREGIÓ 2015
Suport Europa Creativa
Projectes de Cooperació a petita escala

#EuropeCalls

Creada el 29 d’octubre de 2004
4 territoris : Illes Balears, Catalunya, LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées

14,2 milions d’habitants
PIB de 358 372 milions d’euros
Espai de cooperació i lobby davant les institucions
europees

AECT
Creada l’agost de 2009
Nou instrument europeu de cooperació
transfronterera, transnacional i interregional
Concedeix a l’Euroregió personalitat jurídica
Pressupost propi i capacitat d’actuar
Facilita el muntatge i execució de projectes de
cooperació
Oficines a Toulouse i Barcelona; Representació a
Brussel·les
Treballa en col·laboració amb la presidència de
l’Euroregió i les direccions sectorials dels membres
www.euroregio.eu

 Assemblea General: òrgan principal; estableix les orientacions de
política general; únic amb competències per definir i aprovar missions,
projectes, programes i accions que seran posats en marxa per l'AECT.
 Presidència rotatòria de 18 mesos: impulsa iniciatives d'interès per a
tot el territori; assumida per les Illes Balears del maig de 2014 a
l’octubre de 2015.

CULTURA │ Un patrimoni comú
 Una història compartida deixa rastres d’una identitat cultural i territorial
comuna; la cultura occitana va nodrir el catalanisme cultural.
 Les polítiques culturals euroregionals prenen en compte aquest
patrimoni comú tot responent als reptes econòmics :
“La cultura i les indústries culturals han d’esdevenir per l'Euroregió un
motor de creixement econòmic, de creació d'ocupació i de millora de la
competitivitat que permeti superar l’actual recessió, inspirant-se en les
línies estratègiques marcades per la Comissió Europea.”
(Declaració comuna, 13 de febrer del 2012)

CULTURA │ Eixos d’actuació
 Portal Cultura
Des del 2006

 Jornades culturals euroregionals
Trobades de professionals

 Convocatòries de projectes de cooperació cultural
Comuns des del 2010

 Projectes europeus
SUDOE - LabtechnoCulturS ; Europa Creativa

CULTURA │
http://www.euroregio.eu/ca/espai-cultura

Portal Internet
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Convocatòries 2010-2014
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Convocatòries 2010-2014
Total Sol.licituds
Total Subvencions
1.018.347 €

762.398 €

745.903 €

740.378 €

240.000 €

240.000 €

275.400 €

230.000 €
115.000 €
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Què ens diu la Comissió Europea?
 No té vocació de finançar la mobilitat “per se” però valora molt
positivament la capacitat del sector cultural de transformar
idees en models de negocis.
 El cofinançament s’adreçaria a ajudar a les indústries creatives
perquè assumeixin riscos.
 La UE té interès en fer de la cultura “motor de creixement
econòmic”.
 Contribuir a la generació d’ocupació i riquesa: diversos estudis
mostren que a la UE el sector cultural ocupa més gent que, per
exemple, el sector de l’automòbil.

CULTURA │

Cultura i creixement sostenible
 Paper important a jugar.
 En els àmbits de l’educació i la cultura, es recomana fer un
esforç per dissenyar projectes que siguin innovadors i
interdisciplinaris i que alhora associïn empreses i actors
culturals, per exemple.
 Els projectes susceptibles de rebre cofinançament europeu han
de demostrar:
• El valor afegit que genera aquest cofinançament
• La capacitat d’assolir impacte més enllà del territori on
s’aplica.

CULTURA │

Convocatòria Euroregió 2015 vs 2014
 Ànima: la mateixa- afavorir els actors que tenen una major
implantació en el territori euroregional i enfortir i ampliar els
partenariats i entitats culturals existents.
 Novetats:
 Encoratjar partenariats euroregionals a projectar-se a escala
europea.
 Contribuir al desenvolupament de noves audiències

CULTURA │ Àmbits sectorials
Candidats 2010-2014

CULTURA │ Àmbits sectorials
Seleccionats 2010-2014

Poesia sense fronteres, 2010

Música – Bach+, 2011
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Convocatòria 2015
Al cap de cinc anys de convocatòries de suport a la cooperació cultural estrictament
euroregional, l’Euroregió proposa, enguany, promoure i donar suport a un partenariat
que vulgui adquirir una dimensió europea mitjançant el programa Europa Creativa.
Encara que el projecte seleccionat no sigui programat per la Comissió Europea, es
desplegarà a escala euroregional (i europea), prèvia adaptació al nou context
pressupostari.

DOTACIÓ FINANCERA
La dotació de la present convocatòria és de 100.000 EUR, import que serà assignat a
un sol projecte que es compromet a presentar una candidatura a la convocatòria 2015
de la línia “projectes de cooperació a petita escala” del subprograma Cultura d’Europa
Creativa.
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Convocatòria 2015
OBJECTIUS
 Encoratjar partenariats euroregionals a projectar-se a escala europea;
 Enfortir i ampliar els partenariats i les entitats culturals existents;
 Promoure les entitats que tinguin una forta implantació en el territori euroregional.
Els de la línia de "suport a projectes de cooperació europea" del subprograma Cultura
d’Europa Creativa, destinada als sectors de la cultura i creació:
 Enfortir la capacitat d'aquests sectors d’actuar a escala transnacional i
internacional;
 Fomentar la circulació transnacional de les obres;
 Fomentar la mobilitat transnacional dels actors, especialment dels artistes;
 Contribuir al desenvolupament de noves audiències;
 Impulsar la innovació i la creativitat en l’àmbit cultural.
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Convocatòria 2015
ACTIVITATS I SECTORS
Els del programa Europa Creativa (article 2 del reglament europeu 1295/2013).
Activitats: desenvolupament, creació, producció, difusió, conservació i restauració de
béns i serveis que incorporin una expressió cultural, artística, o qualsevol altra
expressió creativa, així com tasques relacionades, com ara la formació i la gestió
inherents a aquestes activitats.
Sectors: arquitectura, arxius, biblioteques, museus, artesania, patrimoni cultural
tangible i intangible (llengües euroregionals incloses – català, occità, castellà i
francès), disseny, festivals, música, literatura, còmic, arts escèniques, edició, ràdio,
arts visual, etc. Les activitats relacionades exclusivament amb el sector audiovisual no
són elegibles; ho són, només, si representen un aspecte secundari d’activitats dels
altres sectors.
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CRITERIS D’ELEGIBILITAT
Els del programa Europa Creativa: entitats amb personalitat jurídica pròpia que actuïn
en els sectors culturals a què fa referència convocatòria (veure l'apartat anterior),
amb almenys dos anys d'existència a comptar del termini de presentació de
candidatura (les persones físiques no poden sol·licitar la subvenció). L’ajut es destina
exclusivament a les entitats amb seu en el territori de l’Euroregió PirineusMediterrània (Catalunya, Illes Balears, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus).
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
 El partenariat ha de comptar necessàriament amb almenys quatre entitats de les
quatre regions membres de l'Euroregió Pirineus Mediterrània i el líder també ha
de ser de l’Euroregió;
 Amb vistes al projecte Europa Creativa, es requereix la participació d’un tercer
país soci, com a mínim (a més de FR i ES);
 Compromís financer de les entitats euroregionals sòcies;
 Compromís de presentar, el 2015, una candidatura a la línia “projectes de
cooperació a petita escala” del subprograma Cultura d’Europa Creativa;
 Compromís amb el desplegament del projecte encara que aquest no sigui
programat per la Comissió Europea, prèvia adaptació al nou context pressupostari;
 L'AECT de l’Euroregió s'associarà al projecte presentat a la convocatòria d’Europa
Creativa, especialment mitjançant el suport al muntatge de projecte i a les accions
de comunicació i difusió, en condicions a establir de forma conjunta. També podrà,
si necessari, participar en la realització del projecte com a soci, en el cas que
l’estructuració administrativa del projecte ho justifiqui.
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CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els dels "projectes de cooperació europea" del subprograma Cultura d'Europa Creativa:





Rellevància;
Qualitat dels continguts i activitats;
Comunicació i difusió;
Qualitat de l’associació.

DURADA DEL PROJECTE
De 12 a 24 mesos.
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AJUT FINANCER
Subvenció de 100.000 EUR que es destinarà a un sol projecte. Fins a un
10% d’aquest import podrà ser utilitzat per preparar el projecte (despeses
de viatge i allotjament relacionades amb reunions prèvies a la presentació
de la candidatura a Europa Creativa).
La subvenció s'abonarà en tres trams: el 10% a la selecció del projecte
per l’Euroregió, el 60% a l'inici i el 30% a la finalització (prèvia
presentació dels documents justificatius sol·licitats per l'AECT en conveni).
L’ajut es destinarà exclusivament a les entitats amb seu en el territori de
l’Euroregió.
En el cas que el pressupost executat sigui inferior a l’inicialment estimat i/o
el projecte no es realitzi en la seva totalitat, el finançament serà revisat,
proporcionalment a les despeses justificades.
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DESPESES ELIGIBLES
Els “costos directes” previstos pel programa Europa Creativa :
 Despeses de personal assignat al projecte d'acord amb les activitats
previstes i proporcionals al pressupost;
 Despeses de viatge i allotjament relacionades amb el projecte;
 Cost de la depreciació dels béns d’equipament, corresponent a la
durada de l'acció i a la seva utilització durant la mateixa;
 Despeses de subministraments identificables i assignats al projecte;
 Despeses derivades directament de requisits relacionats amb el projecte:
comunicació, avaluació, traduccions, reproducció, etc.
Fer la distinció entre despeses de preparació i despeses d’execució del
projecte (veure secció “ajut financer” – fins a un 10% de l’import pot
destinar-se a la preparació).
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DOSSIER DE CANDIDATURA
Documents a presentar en 2 idiomes (francès i català o castellà)
 Formulari de candidatura presentant el projecte candidat a
Europa Creativa i el projecte alternatiu en cas de no programació
(Annex 1)
 Carta de compromís del líder (Annex 2)
 Cartes de compromís dels socis (Annex 3)
Documents a presentar en 1 idioma (francès, català o castellà)
 Estatuts de l’entitat líder i de cadascun dels socis
 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.
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CALENDARI
Termini de presentació de candidatura : 1 de juny de 2015
Els dossiers presentats fora de termini, incomplets o només en un sol
idioma seran descartats.
Data de resolució (estimació): primera quinzena de juliol de 2015

•
•
•
•

Termini de presentació Europa Creativa (projectes de cooperació a petita
escala) : 7 d’octubre 2015
Data prevista de resolució de la convocatòria Europa Creativa : mars de
2016
Data d’inici del projecte Europa Creativa : maig – desembre de 2016
Data d’inici del projecte a escala euroregional (en cas de no selecció) :
abril – juny de 2016
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ENVIAMENT DEL DOSSIER

www.euroregio.eu
El dossier de candidatura ha de ser enviat obligatòriament en dues
formes:
Per via postal:
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
15 rue Rivals
CS 31505
F-31015 TOULOUSE Cedex 6
Per correu electrònic:
culture@euroregio-epm.eu

