
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

01.-  Beneficiaris

Només les entitats públiques i els organismes de dret públic són elegibles.

02.- Resum

www.interreg4c.eu 

Durada del projecte: A partir de gener de 2012, tindrà una durada màxima de 36 mesos

Tipus de projectes en funció de la intensitat de la cooperació:

Enllaç de la quarta convocatòria (Text oficial, manual del programa, etc): http://i4c.eu/fourth_call.html 

03.- Prioritat 1. Sub-temes.

- Innovació, Investigació i Desenvolupament Tecnològic

- Empreneduria i les PIME

- Societat de la Informació

- Ocupació, Recursos Humans i Educació

04.- Finançament disponible i rati de cofinançament

05.- Criteris de selecció

Criteris de contingut Criteris d'implementació

Criteri 1 - Rellevància del projecte Criteri 4 - Qualitat de la gestió

Criteri 2 - Coherència odel projecte i qualitat de l'aproximació Criteri 5 - Qualitat del consorci

Criteri 3 - Qualitat dels resultats Criteri 6 - Pressupost i finances

Caràcter innovador de la sol·licitud: Tenint en compte qu el programa ja ha aprovat 122 projectes, el caràcter innovador de les sol·licituds 

presentades en la quarta convocatòria serà d'especial importància. Per tant, les autoritats interessades en aquesta convocatòria estan 

cordialment convidades a consultar les característiques d'aquests projectes en la «base de dades de projectes aprovats en el lloc web del 

Cobertura geogràfica: Per ser elegibles, les sol·licituds presentades a la quarta convocatòria hauran d'assegurar els dos requisits següents:

- Almenys un soci de cadascuna de les quatre àrees Punt d'Informació 

- Si més no una de les més recents incorporacions de la UE ha d'estar representada en l'associació (és a dir, Bulgària, República Txeca, Xipre, 

Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Romania, Eslovàquia, Eslovènia).

Les sol·licituds elegibles seran objecte d'avaluació de la qualitat d'acord a sis criteris de selecció que es detallen a l'annex 4 del manual del 

programa:

INTERREG IV C - 4a Convocatòria

Data límit de sol·licitud: 01/04/2011
Pressupost

62.000.000 € - Prioritat 1, Innovació i Economia del coneixement

El programa INTERREG IVC, finançat pel FEDER (Fons Estructurals 2007-2013), té com a objectiu, per mitjà de la cooperació interregional, 

millorar l'eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional i contribuir a la modernització econòmica i l'augment de la competitivitat 

d'Europa:

- Permetent als agents locals i regionals en tota la UE l'intercanvi de les seves experiències i coneixements;

- Posant encontacte les regions amb menys experiència en un camp de coneixement amb les regions més avançades;

- Garantint la transferència de bones pràctiques en els programes generals dels fons estructurals.

Intensity of Cooperation Number of Partners Example of Activities Expected Results

Bàsic

Intercanvi i difusió de 

l'experiència Entre 8 i 20

- Thematic seminars

- Study visits

- Exchanges of staff

- Conferences

- Websites, newsletters, brochures

- Production of good practice 

guides

- Nous coneixements i habilitats

- La possible transferència amb 

èxit de les pràctiques entre els 

socis

- Possible millora de les polítiques 

i estratègies locals i regionals

Intermig

Intercanvi i difusió de 

l'experiència + transferència de 

pràctiques / desenvolupament 

de nous enfocaments

fins a 15

A més de 'un exemple' activitats:

- Accions pilot (per exemple, en el 

context d'una transferència de la 

pràctica)

- Desenvolupament d'eines de la 

política regional (metodologies, 

programari)

A més de 'un exemple' resultats:

- L'èxit de la transferència de les 

pràctiques entre els socis

- La millora directa de les 

polítiques i estratègies locals i 

regionals

1/1

http://www.interreg4c.eu/
http://i4c.eu/fourth_call.html

