
Tarragona, Regió  del Coneixement Oficina Tècnica d' Innovació

Pressupost mínim proposta: 666.000 € en despesa subvencionable Termini: de l'1/12/2011 fins el 2/3/2012

Pressupost convocatòria: 18.180.277 €

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Àmbit geogràfic escollit pel període 2007-2013:

Condicions d'admisibilitat:

INTERREG-IV (B)

El Programa Operatiu de l'Objectiu Cooperació Territorial de l'Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) 2007-2013, elaborat pels quatre estats implicats en 

l'Espai SUDOE (Espanya, França, Portugal i Regne Unit) va ser adoptat per la Comissió Europea per la Decisió C (2007 ) 4.347 del 26 de Setembre de 

2007.

L'objectiu principal d'aquest programa és consolidar el SUDOE com un espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la 

innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'ordenació del territori, que contribueixi a reforçar la cohesió econòmica i social en el 

si de la Unió Europea.

Tots els organismes públics o aquells equiparables a públics així com les entitats privades sense ànim de lucre.

Es consideren organismes equiparables a públics aquells que compleixin amb els criteris establerts en l'article 1, paràgraf 9 de la Directiva 2004/18 del Parlament 

Europeu i del Consell de 31 de març de 2004:

      - creat específicament per satisfer necessitats d'interès general que no tinguin caràcter industrial o mercantil

      - dotat de personalitat jurídica i

      - l'activitat estigui majoritàriament finançada per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de dret públic, o bé la gestió

        es trobi sotmesa a un control per part d'aquests últims, o bé l'òrgan de vigilància estigui compost per membres dels quals 

        més de la meitat siguin nomenats per l'Estat, els ens territorials o altres organismes de Dret públic.

L'import d'ajuda FEDER total disponible per a aquesta segona convocatòria és de  18.180.277 € euros per al conjunt de les dues Prioritats obertes:

                    - Prioritat 1: 11.510.648 euros

                    - Prioritat 2: 6.669.628 euros

  - Participació de beneficiaris de com a mínim 2 Estats membres del SUDOE

  - Adequar-se a l'estratègia i objectius del Programa i enquadrar dins dels seus eixos prioritaris

  - Demostrar la seva compatibilitat amb les polítiques nacionals

  - Respectar les legislacions nacionals i comunitàries

  - Localitzar-se en l'àrea elegible del programa i garantir un efecte positiu en el territori establert

  - Les accions no han d'estar acabades amb anterioritat a la data de presentació de la candidatura

  - No haver estat finançats per altres programes comunitaris

  - Demostrar la disponibilitat de recursos financers per a l'execució de les accions elegibles del projecte segons calendari establert

  - Demostrar els resultats previstos i quantificar-los en relació amb els indicadors del Pla Operatiu

L'execució de projectes no haurà d'anar més enllà del 31 de desembre de 2014. 
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Enllaços:

03.- Línies d'actuació

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

1. Estudis i informes

2. Despeses de viatge, allotjament i manutenció

3. Promoció / Difusió

4. Reunions, conferències i seminaris

5. Despesa de Personal

6. Equipament

7. Infraestructura de petita embergadura

8. Despeses Generals

9. Auditoria (validació de la despesa)

10. Altres

Les candidatures de projectes seran sotmeses a un procediment de selecció en dues fases: 

         Primera fase: presentació a través del formulari previst. Primera selecció; es podran proposar modificacions en els objectius, tipologies de 

despesa i el pressupost per passar a la segona fase. 

         Segona fase: els projectes autoritzats seran examinats de nou després d'haver estat objecte d'un treball profund de millora qualitativa tant en 

el pla tècnic com respecte a la seva contribució als objectius del Programa i a les temàtiques definides en el text de la convocatòria. El Comitè de 

Programació analitzarà les candidatures reformulades i es pronunciarà sobre l'aprovació o rebuig dels projectes.

Els projectes aprovats seran cofinançats pel FEDER fins a una taxa màxima del 75% de la despesa elegible.

Els projectes hauran de presentar un pressupost mínim de 666.000 € de despesa total subvencionable; hauran igualment respectar el límit màxim 

de finançament a títol indicatiu de 3.333.333 € de despesa total subvencionable. Aquest límit podrà ser superat per aquells projectes que presentin 

un caràcter estructurant que així ho justifiqui. En relació amb l'import mínim a respectar pels socis, el llindar mínim és de 100.000 € de despesa total 

subvencionable.

En la present convocatòria de projectes estan obertes les següents prioritats:

             1. Promoció de la innovació i la constitució de xarxes estables de cooperació en matèria tecnològica.

                         - Transferència de tecnologia

                         - Promoció de la R+D+i i millora de la competitivitat

             2. Millora de la sostenibilitat per a la protecció i conservació del medi ambient i l'entorn natural del SUDOE.

                         - Canvi climàtic

                         - Gestió de riscs

                         - Energia

                         - Gestió Forestal

                         - Biodiversitat

El formulari oficial de candidatura, degudament emplenat ha de ser enviat en tots els idiomes dels beneficiaris implicats en el projecte. Perquè les 

candidatures siguin tingudes en consideració serà obligatori el doble enviament:

  1.- Versió electrònica a través de l'aplicació informàtica 

  2.- versió paper, (idioma del beneficiari principal) ha de ser enviada per correu postal certificat a la següent adreça:
                                   Secretariat Tècnic Conjunt SUDOE

                                   Plaza Del Príncepe, n º 4, 1 ª planta

                                   39.003 SANTANDER

                                   ESPANYA

S'indicarà en el sobre "Convocatòria de projectes SUDOE", la prioritat i l'acrònim del projecte. Aquest enviament postal ha de contenir al costat del 

formulari oficial de candidatura en l'idioma del beneficiari principal degudament emplenat els annexos corresponents. La versió que es lliuri en 

paper s'ha de presentar sense enquadernar.

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/41CA8395-6843-0181-C6BD-DFFB864F4520.pdf

- Guia del Promotor de Projectes i enllaç al formulari electrònic: http://www.interreg-sudoe.eu

- Documents oficials:

Contacte: El Secretariat Tècnic Conjunt està a la seva disposició per proporcionar ajuda. Se li pot contactar a través de la pàgina web o per email 

stcsudoe@interreg-sudoe.eu
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