Fons de Suport Euroregional COVID-19
Convocant: Euroregió Pirineus Mediterrània
Pressupost:

700.000 euros (total convocatòria)

Data límit sol·licitud:

31 d’Octubre de 2020

01. Beneficiaris
Tot tipus d’entitats, públiques i privades, i amb sense afany de lucre. Depèn de l’objectiu específic triat. Tots els
beneficiaris han de tenir residència a un dels territoris de l’Euroregió: Illes Balears, Catalunya o regió d’Occitània.
02. Resum
L’objectiu general d'aquest fons de suport Covid-19 (esmentat com a FS Covid-19) és contribuir a proporcionar
una resposta compartida a escala euroregional a les conseqüències conjunturals provocades a curt termini per
aquesta crisi.
Temàtica

Pressupost

Innovació

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

200.000 €

Educació
superior

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

100.000 €

Turisme

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

100.000 €

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.

70.000 €

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

30.000 €

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

200.000 €

Cultura





Objectius específics

Durada màxima dels projectes: 18 mesos
Intensitat de finançament: 80% de la despesa elegible
Pagament: dues quotes
Enllaç a la convocatòria: formulari de sol·licitud i reglament del fons:

http://www.euroregio.eu/temporal/fs_covid-19_ca_0.zip#overlay-context=ca/fonds-dajut-contra-la-covid-19

Página 1 de 4

03. Tipus d’accions, resultats esperats, indicadors, pressupost, beneficiaris i criteris de suport per Objectiu Específic
Objectiu
específic
1. Innovació al
servei d’una
Euroregió
autosuficient en
matèria
agroalimentària

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

Tipus d’accions
Projecte de
cooperació en
transferència de
tecnologia.
Esdeveniment
professional.

Resultats esperats
1.1 Projectes innovadors de l’àmbit
agroalimentari que tinguin impacte en
les cadenes de valor de producció i
distribució.
1.2 Projectes de foment de la connexió
d’entitats del ecosistema del sector
agroalimentari innovador de la
Euroregió.

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

-1 a 3 projectes de
cooperació
recolzats.
-1 a 3 noves
tecnologies
aplicades al sector
agrícola /
agroalimentari.
-10 agents del
sector agrícola /
agroalimentari i / o
centres tecnològics /
de recerca
mobilitzats.
-50 empreses i / o
start ups.

Pressupost total:
200.000 €.
Pressupost
dedicat al
resultat 1.1:
190.000 €.
L'ajuda pels
projectes
seleccionats serà
de entre 60.000
€ a 100.000 €
com a màxim".
Pressupost
dedicat al
resultat 1.2:
10.000 €.

Persones jurídiques
de dret privat, amb
o sense ànim de
lucre, en els camps
agrícola i
agroalimentari,
com també de les
indústries
tecnològiques en el
sentit ampli.
Les persones
jurídiques de dret
públic o privat amb
o sense ànim de
lucre en els camps
de la recerca
aplicada /
desenvolupament
tecnològic.

Com a mínim 1 soci per
membre implicat de la
Euroregió.
Participació oberta amb:
- com a mínim 2 empreses i un
centre tecnològic, un clúster o
qualsevol altra organització de
re-cerca pública o privada,
- O un representant de cada
sector: entitats d’ensenyament
superior, indústria/servei a
l’industria i administració o
organismes públics o d'interès
públic. - O una barreja de les
dues possibilitats.
- La possibilitat de
subcontractació és possible en
el marc de la col·laboració i pot
comptar com a soci complet
segons el valor afegit aportat al
projecte.
El projecte ha de proposar una
tecnologia innovant ja
desenvolupada i transferible al
sector identificat.

Tipus d’accions

Resultats esperats

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

Estudis i diagnòstic
Implementació
d’un pilot (mòdul
d’aprenentatge a
distància, eina o
tecnologia
específica).

2.1 Millorar la resiliència dels estudiants
i de les universitats davant de crisis
sistèmiques com la Covid-19.
2.2 Inclusió i igualtat dels estudiants
euroregionals davant de les noves
formes d’educació a distància.
2.3 Contribuir al desenvolupament
d’una enginyeria educativa a distància
de qualitat per a tots els centres
d’educació superior de l’Euroregió.

-Nombre
d’estudiants
beneficiaris.
-Nombre de centres
d’educació superior
implicats.
-Nombre d'eines
pilot o proves
específiques
desenvolupades.

Pressupost total:
100.000 €.
L’ajuda pels
projectes
seleccionats serà
de entre 20 000
€a
40 000 € per
projecte com a
màxim.

Qualsevol centre
d’educació superior
públic o privat
(universitats i
centres de recerca
universitaris,
escoles
d’enginyeria, etc.)

- Prioritat en l'adjudicació si són
tres entitats, una per cada
territori de l'Euroregió
- Almenys 2 territoris de l’EPM
implicats
- De 3 a 5 projectes recolzats
- Es podrà subcontractar
tasques a centres de recerca o
empreses fins a un màxim del
30% del pressupost.
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-Nombre de
col·laboracions
interuniversitàries.

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

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

- Es valoraran especialment
elements innovadors i com
s’implicarà als estudiants en el
projecte.

Tipus d’accions

Resultats esperats

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

Promoció i
recolzament als
projectes pilot.
Estudis diagnòstics
(think-tank / bones
pràctiques)
Esdeveniments
euroregionals.
Un llibre blanc
sobre el turisme
euroregional postcovid.

3.1 Impulsar 3 projectes pilot.
Elaborar una guia de bones pràctiques
d’adaptació.
3.2 Reunir experts euroregionals en
l’àmbit turístic (economistes, sociòlegs,
científics) i definir una estratègia per a
un turisme segur davant de futures crisis
sanitàries.

3 projectes pilot
subvencionats, un
per territori.
3 esdeveniments
euroregionals.
1 guia de bones
pràctiques.
Territori pilot a
nivell europeu per a
Necstour
Un llibre blanc sobre
el turisme

Pressupost total:
100.000 €
Pressupost pel
objectiu
3.1 : 60.000 €
amb 20.000 €
màxim per cada
projecte pilot.
Pressupost pel
objectiu
3.2 : 40.000 €.

Persones jurídiques
privades amb ànim
de lucre i persones
jurídiques de dret
públic o privat
sense ànim de
lucre, en l’àmbit del
turisme i de la
recerca aplicada a
aquest sector.

- Com a mínim un soci per cada
membre de l'EPM en els
membres del grup d’experts.
-1 projecte pilot per territori.
- Entre 1 i 3 projectes pilot
seleccionats.
- 1 projecte d'estudi diagnòstic.

Tipus d’accions

Resultats esperats

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

1 projecte
subvencionat
realitzat per 3
entitats del tercer
sector, una per cada
territori.
Transferència de
coneixement.
Diagnòstic dels
nínxols laborals
potencials en
l’economia circular.

Pressupost total
pel projecte
seleccionat :
70.000 €.

Persones jurídiques
privades amb ànim
de lucre i persones
jurídiques de dret
públic o privat
sense ànim de lucre
en l’àmbit de la
economia social i
solidaria i del
reciclatge

Promoció de
projectes pilot que
permetin
l’intercanvi
d’experiències

4.1 Projecte d’inserció social vinculat a
l’economia circular (reciclatge tèxtil).
4.2. Donar suport a les mesures
d’emergència per als agents de l’ESS
amb dificultats.

Com a mínim un soci per cada
membre de l'EPM.
D’un a tres projectes amb
suport
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Objectiu
específic
5. Promoure una
sortida de la crisi
socioeconòmica
generada per la
Covid-19 cap a la
sostenibilitat i la
resiliència

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

Tipus d’accions

Resultats esperats

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

Diagnòstic i estudi
estratègica.

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

Nombre de sectors i
clústers prioritaris
identificats.
Nombre de mesures
identificades que
són positives.
Nombre de
propostes i
oportunitats
detectades per
avançar cap a una
major sostenibilitat i
resiliència.

Pressupost total:
30.000 €.
Coneixement
previ dels
principals sectors
econòmics de
l'Euroregió.
Coneixements
previs en el camp
de les polítiques
de transició
ecològica,
transició
energètica i
sostenibilitat.

Persones jurídiques
de dret públic o
privat sense ànim
de lucre .

Com a mínim un soci per cada
membre de l'EPM en el
consorci.
Sector ben definit, comú als tres
territoris EPM (exemple: litoral,
platges, rius, boscos, etc.).

Tipus d’accions

Resultats esperats

Indicadors

Pressupost

Beneficiaris

Criteris de suport

30 joves creadors o
artistes.
9 produccions
difoses a escala
euroregional.

Pressupost total:
200.000 €.
Cada projecte
podrà rebre com
a màxim fins a
20.000 €.

Persones físiques i
jurídiques de dret
privat, amb o sense
ànim de lucre, en
l'àmbit cultural
(estudiants,
associacions,
fundacions,
empreses,
treballadors
autònoms, etc.).

Prioritat als projectes amb tres
socis (un per cada territori de
l'EPM).
Possibilitat de projectes amb
dos socis: OCC-CAT / IB-OCC /
CAT-IB.
Finançament de l'EPM fins al 80
%

Projectes culturals
de tots els àmbits
de la cultura
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6.1 Fomentar la projecció dels artistes
joves.
6.2 Contribuir a la digitalització dels
continguts artístics.
6.3 Promoure les noves expressions
artístiques sorgides com a resposta a la
situació derivada de la crisi sanitària.

