
Convocatòria de projectes

CULTURA EUROREGIÓ 2018 
#EuropeCalls

4 de maig de 2018, Barcelona
Museu d’Història de Catalunya



Creada el 29 d’octubre del 2004 
3 territoris: Occitània, Catalunya, Illes Balears
14 millons d’habitants 
Espai de cooperació i lobby davant les institucions 
europees



Instrument europeu de cooperació 
transfronterera, transnacional i interregional.

Des del 2009, l’AECT concedeix a l’Euroregió 
personalitat jurídica.

Pressupost propi que facilita la creació i 
execució de projectes de cooperació.

Des de l’octubre del 2017: seu única a 
Perpinyà / oficines a Toulouse i Barcelona del 
2009 al 2017. 

Treballa en coordinació amb la presidència de 
l’Euroregió i les direccions sectorials dels 
territoris membres.

Un instrument: l’AECT



Governança

Assemblea General: defineix les orientacions de
política general; únic òrgan amb competència
per aprovar missions, projectes i accions que
executa l’AECT.

Presidència de torn de 18 mesos: impulsa la
cooperació i proposa iniciatives d’interès comú.

Catalunya assumeix la presidència des del 23
de juny del 2017.



Cultura Convocatòries de cooperació cultural -
Comuns des del 2010

Projectes europeus : The Spur ETACEC 1618 – Europa Creativa (El 
Bòlit);  LabtechnoCulturS  - SUDOE

Jornades culturals euroregionals – Trobades professionals del 
sector. Organitzades pel CIRDÒC: 
Fòrum Patrimoni i Creació / Castelnaudary, 1-3 juliol 2016
Fòrum Cultures populars en diàleg / Pont du Gard, 18-19 maig 2018



Convocatòries 
Projectes de cooperació cultural



Cultura 2018

Objectius
� Encoratjar partenariats euroregionals a projectar-se a escala 

europea;
� Enfortir i ampliar els partenariats i les entitats culturals 

existents;
� Impulsar i consolidar projectes de cooperació euroregional 

estructurants;
� Enfortir la capacitat dels sectors culturals 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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Àmbits d’acció / Sectors
Qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de...

� Arts escèniqes
� Art contemporani
� Patrimoni material i immaterial

� Llengua
� Música
� Teatre

� Dansa
� Literatura
� Audiovisual
� Etc.
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Audiovisual
El subprograma Cultura d’Europa Creativa no contempla el finançament 
d’activitats relacionades exclusivament amb el sector audiovisual.

L’audiovisual només és elegible si representa un aspecte secundari 
d’activitats principals en altres sectors culturals. 

Un contingut purament audiovisual seria únicament admès com a 
projecte de dimensió euroregional, amb l’excepció de la convocatòria 
de l’educació en la imatge del subprograma MEDIA.

Ajuts a l’escriptura de documentals / Prats de Molló 6-8 novembre 2018 
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Tipus d’activitats
� Creació
� Producció
� Desenvolupament

� Difusió
� Conservació i restauració de béns i serveis que incorporin 

una expressió artística
� Intercanvis culturals
� Tasques relacionades, com ara la formació i la gestió 

inherents a les activitats.
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Destinataris Marc jurídic

� Qualsevol tipus d’entitat cultural professional amb personalitat jurídica
de dret privat amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió
Pirineus Mediterrània (Catalunya, Illes Balears, Occitània).

� Persones jurídiques de dret públic implantades en el territori
euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres,
etc.)

Candidatures inelegibles

� Cap institució amb funcions executives dels governs membres
(Generalitat de Catalunya, Govern de les Illes Balears, Consell
Regional d’Occitània) no podrà ser finançada per l'AECT en el marc
d’aquesta convocatòria;

� Per als projectes amb projecció europea, es requereix que les entitats
participants (líder i altres socis) tinguin una antiguitat mínima de 2
anys a la data de formalització de la sol·licitud d’ajut europeu.



Cultura 2018

Finançament Projectes de dimensió euroregional

Finançament EPM: màx. 60% del cost total del projecte ;
Ajut:  entre 15 000 euros i 27 999 euros .

Projectes de dimensió europea

Finançament EPM: màx. 60% del cofinançament propi . 
Ajut: entre 28 000 euros i 100 000 euros .

La subvenció es liquidarà en dos terminis: el 50% després de la 
notificació oficial d’atribució de la subvenció i el 50% a la 
finalització del projecte 
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Despeses elegibles Despeses estrictament relacionades amb l’execució del projecte.

COSTOS DIRECTES

1) Despeses d’execució del projecte (lloguer d’espais i d’equipament, compra de
material, transport d’equipament, assegurances, càtering)

2) 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)

3) Despeses de viatges i subsistència (transport, allotjament, subsistència)
4) Despeses de personal (salaris del personal dels socis, serveis professionals

externalitzats, remuneració dels artistes i tècnics)

COSTOS INDIRECTES (màxim 7% dels costos directes)

Despeses relacionades amb els espais de treball (lloguer, electricitat, aigua, neteja,
etc.) i altres despeses d’oficina (connexió telefònica, Internet, fotocòpies, depreciació
de l’equipament, etc.)

No imputables: despeses d’inversió (mobiliari i material) - ex: compra d’ordinadors,
videoprojectors, etc.
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Dossier de candidatura Document a presentar en 2 idiomes (FR i CAT/ES):

� Formulari de candidatura amb pressupost provisional i pla de
finançament. Es pot afegir una presentació pròpia del projecte.

Documents a presentar en 1 idioma (FR o CAT/ES):

� Carta de compromís del líder
� Carta de compromís dels socis esmentant la implicació financera
� Pressupost detallat
� Estatuts de l’entitat líder i dels socis
� Acta de l’última Assemblea General de l’entitat líder
� Document que certifiqui la capacitat legal de signar del representant

legal de l’entitat líder (certificat, acta, contracte, etc.)
� Còpia del document d’identitat del signatari autoritzat
� Document bancari
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� Com a mínim, un consorci de tres entitats, una per territori membre 
(Catalunya, Illes Balears, Occitània);

� Participació financera de tots els socis.

Condicions addicionals per a projectes d’abast europeu : 

� Compromís i justificació de candidatura a un programa europeu 
relacionat amb els sectors de la cultura, creació i patrimoni (Europa 
Creativa, Horitzó 2020, etc.);

� Preparar un “Pla B” : compromís amb l’execució d’un projecte 
d’abast euroregional en el cas que el projecte europeu no hagi estat 
programat, prèvia adaptació al nou context pressupostari;

� Acord perquè l‘Euroregió (AECT) pugui, si escau, associar-se a la 
candidatura europea, assumint part de les tasques de comunicació i 
difusió, en condicions a establir posteriorment.

Criteris d’adjudicació
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1. RELLEVÀNCIA (EPM 25 punts / UE 30 punts);
2. Qualitat de CONTINGUT de les activitats (EPM 25 punts / UE 30 punts);
3. COMUNICACIÓ i difusió (EPM 25 punts / UE 20 punts) ;

4. Qualitat del PARTENARIAT (EPM 25 punts / UE punts).

Criteris d’avaluació

Durada De 12 a 24 mesos.

Calendari previst
Presentació de pre-projectes (facultatiu): 18 de maig de 2018, Pont du Gard
Termini de presentació de candidatura: setembre-octubre del 2018
Resultat: desembre 2018

Inici dels projectes: a partir del gener de 2019



Cultura 2010-2017

Candidats & Projectes seleccionats



Cultura 2010-2017

Projectes seleccionats



Nom del 
pre-projecte

Pre-projectes

CULTURA 2018



Descripció

Nom del pre-projecte

Breu descripció del projecte.
Indicar si es tracta d’un projecte euroregional 
o europeu - en aquest cas, esmentar el nom i 
la convocatòria del programa europeu. 



Objectius

Nom del pre-projecte

Objectius del projecte.



Accions

Nom del pre-projecte

Durada del projecte; accions previstes, lloc i 
calendari previst.



Partenariat

Nom del pre-projecte

Nom de l’entitat líder i dels socis potencials 
(mínim tres socis, un per territori membre –
Occitània, Catalunya, Illes Balears)
Indicar una adreça de CONTACTE



culture@euroregio-epm.eu

joao.lobo@euroregio-epm.eu 

http://www.euroregio.eu


