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Amb la col·laboració de:

Unió Europea
Fons Europeu de Desenvolupament Regional

El Butlletí INFO LOCAL – UE & INTERNACIONAL
Servei d’Informació
d Informació Europea i Internacional de la Diputació de Tarragona
 Butlletí d
d’Informació
Informació que conté informació actualitzada sobre les
iniciatives de la UE o d’altres organitzacions internacionals que
afecten directa o indirectament a la Diputació o ens locals així com
informació sobre convocatòries de p
programes
g
de finançament
ç
comunitaris i/o internacionals.
 Servei d’assessorament bàsic, per correu electrònic i/o via telefònica,
que permetrà a la Diputació i als ens locals de la demarcació
resoldre els dubtes relacionats amb les informacions aparegudes en
el Butlletí d’Informació

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional
El Reglament (CE) núm. 1080/2006 del Parlament Europeu i del Consell
de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament
R i
Regional
l estableix
t bl i lles prioritats
i it t d
de l’Objectiu
l’Obj ti Competitivitat
C
titi it t Regional
R i
li
Ocupació. Aquestes són:
 Promoció accions d’inno
d’innovació
ació i economia del conei
coneixement.
ement
 Foment d’accions encaminades al respecte al Medi Ambient i prevenció
de riscos.
 Potenciació d
d’ accions que permetin millorar l’accés
l accés a serveis de
transports telecomunicacions d’interès econòmic general.
Aquestes prioritats es concretaran en eixos d’acció
d acció.

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu
p de Desenvolupament
p
Regional
g
((FEDER))
 Àmbit d’actuació
d actuació Eix 1:
Economia del coneixement, innovació i desenvolupament
empresarial
p
 Data termini presentació projectes: 6 de març de 2009
 Propera convocatòria: Finals any 2011 (2011
(2011-2013)
2013)
 Com a màxim: 2 sol·licituds per beneficiari

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Finançament
 Finançament projectes: 50% FEDER, 25% Diputació de Tarragona,
25% ens locals
 Import global Eix 1 període 2007–2013: 10.000.000€
FEDER 5.000.000€, Diputació Tarragona 2.500.000€, ens locals
2 500 000€
2.500.000€
 Import global Eix 1 convocatòria 2007-2010: 7.600.000€
FEDER 3.800.000,00€, Diputació Tarragona 1.900.000€, ens locals
1.900.000

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
 Subvenció mínima FEDER per projecte: 100.000€
Despesa mínima subvencionable per projecte: 200.000€.
 Les operacions objecte de finançament s’han d’haver iniciat amb posterioritat
a l’1 de gener de 2007 i han d’estar executades i pagades el 31 de
desembre de 2010.
 Les operacions objecte de finançament no poden haver finalitzat abans de la
data a partir de la qual es considerin subvencionables (màxim setembre
2009).
 Ajuts són incompatibles amb qualsevol altre fons comunitari.

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Beneficiaris
 Municipis, comarques, entitats municipals descentralitzades, entitats
metropolitanes mancomunitats de municipi
metropolitanes,
municipi.
 Consorcis formats per ens locals amb altres administracions públiques
per a finalitats d’interès
d interès comú o formats per ens locals amb entitats
privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats concurrents amb les
dels ens locals.
La participació dels ens locals ha de ser superior al 50%.

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Executors
Els ens beneficiaris seran,
seran generalment,
generalment els executors de les actuacions
actuacions.
En determinats casos, l’ens beneficiari pot decidir que l’operació sigui
executada per altres ens públics (ex. Universitats, Cambres de Comerç).
Requisits:


A
Acord
d subscrit
b
it entre
t les
l dues
d
parts
t



Demostrar la condició d’ens públic de l’ens executor



Les despeses suportades per l’ens
l ens executor NOMÉS es podran
certificar si també consten els pagaments (transferències) efectuats
de l’ens beneficiari a l’ens executor.

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Obligacions ens beneficiaris
 L’operació cofinançada no podrà patir cap modificació que impliqui un
canvi en la naturalesa de la propietat, fins a cinc anys després de la
seva finalització
 Comunicar possibles modificacions a l’operació i facilitar tota la informació
sol·licitada a a Diputació de Tarragona.
 C
Conservar ttota
t la
l documentació
d
t ió justificativa
j tifi ti de
d les
l despeses
d
i les
l
auditories durant un termini de tres anys a partir del tancament total o
parcial del Programa operatiu (fins 2016)
 Complir la normativa en matèria de contractació pública
 Complir la normativa d’informació i publicitat comunitària
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Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Obligacions ens beneficiaris
N
Normativa
i contractació
ió pública
úbli
Llei 30/2007 de 30 d’octubre de contractes del sector públic (en vigor
des de l’1
l 1 de maig de 2008)
2008).
Contractació anterior a l’entrada en vigor d’aquesta Llei (d’acord amb la
normativa anterior): no s’admetran les modificacions posteriors

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Obligacions ens beneficiaris
Normativa d’informació i publicitat comunitària
Placa explicativa amb logotip (si la contribució pública total a l’operació
l operació és
superior als 500.000€ i l’operació consisteix en treballs de construcció o
finançament d’una infraestructura)
Característiques tècniques i instruccions per a les mesures d’informació
(normes gràfiques, referència al Fons de finançament, entre altres)

Convocatòria
C
tò i 2007-2010
2007 2010 - Tarragona
T
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
C it i d’avaluació
Criteris
d’
l
ió
Qualitat (plans de difusió i transferència de resultats de tecnologia, sectors d’alt
valor afegit, suport a noves empreses/nous empresaris)
Maduresa (estat administratiu del projecte, disponibilitat de terrenys, etc...)
Socioeconòmics (llocs de treball, nuclis urbans degradats, habitants
directament afectats, impacte de gènere, accessibilitat persones discapacitades,
creació de riquesa, etc.)
Complementarietat (amb altres programes de l’Administració en especial els
que fan referència als programes de desenvolupament local, suport a Pimes,
entre d’altres)
Territorials de prioritat i necessitat (concertació d’ens locals per afavorir el
desenvolupament en especial es zones de muntanya, turístics, etc.)
Innovadors (aplicació noves tecnologies)
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Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Procés d’avaluació
C i ió Tècnica
Comissió
Tè i (compliment
(
li
t requisits
i it tè
tècnics)
i )

Comitè de selecció Territorial (avaluació segons els criteris esmentats)
- Operacions seleccionades
- Operacions subvencionables
- Operacions desestimades
Departament de Governació i Administracions Públiques

(6 mesos des
d de
d la
l data
d t termini
t
i i per a la
l presentació
t ió de
d sol·licituds)
l li it d )

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Procés de certificació i control
Certificació semestral per part dels ens beneficiaris a través d’eaCat
(pagaments realitzats, estat de la contractació, despeses, etc...)
Diputació de Tarragona (verificacions administratives i verificacions in situ)
Direcció General de l’Administració Local (verificacions in situ)
Intervenció General de Catalunya
y

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Procés de pagament
Di t ió de
Diputació
d Tarragona
T
( ifi lla d
(verifica
despesa certificada
tifi d i IInforme)
f
)

Direcció General d’Anàlisi i Política Econòmica (Dept. Economia)

Subdirección General de Certificación y Pagos (M. Eco. y Hac.)

Comissió Europea
(Pagament en dos mesos de termini des del moment de l’entrada de la sol·licitud de
pagament a la
l CE per part d
dell Mi
Ministeri)
i
i)

Convocatòria 2007-2010 - Tarragona
Eix 1- Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Presentació telemàtica de sol·licituds:
www.eacat.cat
Documentació, instruccions i formularis:
www.municat/.net
www.diputaciodetarragona.cat

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
 FORMULARI DE SOL·LICITUD
 DOCUMENTACIÓ annexa al formulari
(en pdf, Word, Excel, Autocad) – Atenció el pes dels documents annexes!


Memòria explicativa. Avantprojecte, quan sigui procedent



Plànol situació, cas de béns immobles



Plànols generals que defineixin l’operació, cas de béns immobles



Pressupost detallat de l’execució de l’operació



C tifi t acreditatiu
Certificat
dit ti d
de lla disponibilitat
di
ibilit t del
d l terreny
t



Estimació d’ingressos, quan sigui procedent



C l d i d’execució
Calendari
d’
ió del
d l projecte
j t



Certificat d’afecció ‘Xarxa natura 2000’



Declaració d’impacte
d impacte ambiental
ambiental, quan sigui procedent

P
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t ió de
d sol·licituds
l li it d
Exemple Memòria explicativa
1. Entitat i personal responsable del projecte
2. Denominació del projecte i acrònim
3 Objectius
3.
Obj ti d
dell projecte
j t
4. Descripció del projecte


Innovació i novetat del projecte



Planificació del projecte

5. Període i pla d’execució del projecte


Pressupost del projecte



Pla d’explotació de resultats

6 Capacitat
6.
C
it t d
de l’l’entitat
tit t sol·licitant
l li it t per d
desenvolupar
l
ell projecte
j t
7. Altra informació d'interès

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
 Formulari de sol·licitud
sol licitud

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Dades genèriques
 Ens local beneficiari: ens local o consorci que sol·licita la subvenció i que
rep el cofinançament
 Ens executor: en el cas que l’ens
l ens beneficiari no sigui el mateix que l’ens
l ens
executor, cal fer constar aquest darrer.
 Títol de l’operació
 Breu descripció de l’operació: l’objecte de l’operació susceptible de
cofinançament, en conformitat amb la memòria.
 Ubi
Ubicació
ió d
de lla d
documentació:
ió en cas que la
l d
documentació
ió no es
conservi en les dependències de l’ens beneficiari, cal especificar on
s’ubicarà.
 Activitat econòmica: abast de l’operació susceptible de cofinançament.
 Tipus de territori: seleccionar la comarca i el municipi on es durà a terme
ll’operació
operació i descriure de quin tipus de territori es tracta

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d

Eix i categoria
Eix 1: Economia del coneixement i innovació i desenvolupament empresarial
Categoria:

03. Suport a la transferència de tecnologia i a la millora de
xarxes de
d cooperació
ió
07. Suport a activitats emprenedores
08. Impuls del creixement empresarial d’empreses
d empreses locals amb
projecció global
13. Impuls de l’Administració electrònica com a eix d’atenció
ciutadana

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Impacte social i econòmic
 Criteris de maduresa


Estat de situació de la tramitació administrativa de la documentació
tècnica necessària per contractar i executar les operacions (avantprojecte,
documentació acreditativa de la licitació, etc.)



Emplaçament físic de l’operació (per dur a terme l’operació es necessita o no
un espai físic?)
En cas afirmatiu, contestar si es disposa dels terrenys o de l’immoble:
-

si : adjuntar el document legal que provi la titularitat
titularitat.
‘si’:

-

‘en tràmit’: descriure quin és aquest tràmit, i corroborar-ho amb
documentació, si s’escau.

-

‘‘no’:’ contestar sii l’l’operació
ió iinclou
l lla compra d
de terrenys, en cas afirmatiu,
fi
i
cal tenir en compte que el FEDER només subvenciona per aquest
concepte fins al 10% de la despesa total subvencionable de l’operació.

P
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Impacte social i econòmic
 Criteris de maduresa


Projectes globals i/o estratègics: en cas afirmatiu, cal descriure els projectes
globals i/o estratègics
g
g i l’encaix de l’operació
p
en el marc d’aquests
q
p
projectes.
j



Període previst d’inici i fi de les operacions



Continuïtat i pervivència del projecte després de l’any 2013: en cas
afirmatiu,
fi
ti iindicar
di
com es fifinançarà
à

 Criteris socioeconòmics


Ocupació: la previsió de llocs de treball que es crearan
crearan, mantindran o
consolidaran



Habitants directament beneficiats: indicar la població total de l’àmbit territorial
en què us dugui a terme l’operació
l operació i el percentatge de població beneficiat
directament per l’operació



Informació sociodemogràfica: dades demogràfiques referides a la població
comarcal i a l’atur
l atur comarcal,
comarcal l’evolució
l evolució positiva o negativa de la població i l’any
l any a
què fan referència les dades.

P
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Impacte social i econòmic
 Criteris socioeconòmics


Zones urbanes o rurals degradades: si l’operació té per objecte recuperar
aquestt tipus
ti
de
d zones, caldrà
ld à d
descriure
i
l’l’abast
b t d’
d’aquesta
t regeneració
ió i els
l m2
2
que es preveu que es regenerin.



Situació en un nucli urbà degradat



Afectació econòmica de l’operació: en relació al PIB provincial i la creació
d’empreses



Participació d
d’ens
ens privats: en cas afirmatiu, cal indicar si aquest aportaran
finançament al projecte i la quantitat d’aquesta participació



Impacte de gènere i accessibilitat: política comunitària d’igualtat entre homes
i dones, no discriminació i afavoriment de l’accessibilitat
l accessibilitat



Dependència econòmica d’un únic sector productiu: en cas afirmatiu, cal
informar del sector que es tracta, si l’actuació contraresta aquesta dependència,
i descriure de quina manera l’operació
l operació contribuirà a aquest objectiu

P
Presentació
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Impacte social i econòmic
 Criteris de qualitat


Creació de centres tecnològics o xarxes de coneixement que propiciïn la difusió
de noves tecnologies



Creació o consolidació d’estructures d’investigació cooperatives entre
empreses i altres ens públics i privats



Existència de transferència de tecnologia entre empreses i altres ens
públic i privats



Difusió i transferència a la societat dels resultats del projecte



Suport a l’activitat d’empreses o emprenedors



Desenvolupament de sectors de negoci d’alt
d alt valor afegit



Impuls a l’administració electrònica com a eix d’atenció ciutadana

P
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Impacte social i econòmic
 Criteris complementaris


Finançament d’alguna fase anterior a aquest projecte per part del FEDER



Complementarietat de l’operació amb altres programes del Departament
d Governació,
de
G
ió altres
lt
departaments
d
t
t i altres
lt
administracions
d i i t i



Estratègia global i el significat del projecte pel qual es demana la
subvenció

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Impacte social i econòmic
 Criteris innovadors


Ús i difusió de noves tecnologies
g
en àmbits territorials on no s’utilitzaven:
en cas afirmatiu, descriure l’abast i l’impacte que això pot suposar per al territori



Aplicació de mètodes no utilitzats en l’àmbit local.



Aprofitament
A
fit
t d’experiències
d’
iè i o projectes
j t innovadors:
i
d
en cas afirmatiu,
fi
ti
descriure les experiències i de qui i d’on s’han adaptat

 Criteris territorials
 Concertació d’ens locals: informar del número i el nom dels ens locals que
participen en l’operació i el número i el nom dels municipis en què s’actua
 Municipis de règim especial: en cas afirmatiu, designar quin és el municipi i
quin règim especial té (de muntanya, historicoartístic, turístic o industrial)

P
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t ió de
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P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Impacte ambiental
 Xarxa Natura 2000.
Xarxa ecològica europea per a la conservació dels hàbitats naturals i dels hàbitats
de les espècies en la seva àrea de distribució natural dins del territori de la UE.
Consultar el llistat de Municipis afectats per Xarxa Natura 2000
 Declaració d’impacte ambiental.

P
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t ió de
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P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Projectes generadors d’ingressos
d ingressos
 Afectats només aquells projectes que tinguin una despesa mínima
subvencionable
b
i
bl de
d 1.000.000€
1 000 000€ (recent
(
t modificació
difi
ió R
Reglament,
l
t
retroactiu a partir de l’1 d’agost de 2006)
 Qualsevol operació que inclogui
g la venda o el lloguer
g
d’immobles o el
subministrament de serveis a títol onerós
 Si el projecte genera ingressos, cal fer estimació dels ingressos que es
generaran en el termini de temps esmentat com a conseqüència de
l’explotació econòmica del projecte.
 Càlcul dels ingressos: Quantitat d’ingressos que es generaran en
un període
í d de
d referència
f è i adequat
d
t all tipus
ti
d’inversió
d’i
ió de
d què
è es
tracti o, en el seu defecte, dins dels cinc anys següents a la
conclusió de l’operació.

P
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Generació d’ingressos, despeses i amortitzacions
 Despeses indirectes. Si es preveu que durant el projecte caldrà fer front a
despeses indirectes, s’haurà d’introduir una estimació del seu valor.
Les quantitats a tant alçat basades en els costos mitjans de les despeses
indirectes no poden superar el 25% dels costos directes d’una operació
 D
Despeses d
de ffuncionament.
i
t Si es preveu que d
durantt ell projecte
j t caldrà
ld à ffer
front a despeses de funcionament (exemple: electricitat, aigua, etc), s’haurà
d’introduir una estimació del seu valor.
 Amortització de béns adscrits a l’operació. Si en el pla comptable de l’ens
es preveu amortitzar algun bé adscrit al projecte, caldrà:
1. Informar de la taxa de descompte financer estimat (percentatge
del bé que es preveu amortitzar).
2. Informar del valor residual estimat d’aquest bé o béns adscrits al
projecte.

P
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t ió de
d sol·licituds
l li it d

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d

P
Presentació
t ió de
d sol·licituds
l li it d
Quadre finançament
Taula dividida en dos apartats:
1. Apartat referit a la totalitat del període objecte de la convocatòria (20072010)
2 Apartat
2.
A t t desglossat
d
l
t per anualitats
lit t (2007,
(2007 2008
2008, 2009 i 2010)
Els totals de cada concepte referits al període en conjunt han de coincidir amb
q
mateixos conceptes
p
la suma dels totals de les anualitats referits a aquests

Presentació de sol·licituds
IVA no recuperable: representa un cost pel projecte i, per tant, es pot
imputar com a despesa subvencionable.
IVA recuperable: no és subvencionable

Exemple d’activitats que generen IVA: activitats empresarials, com en el
cas de lloguer de despatxos en els vivers d’empreses

P
Presentació
t ió de
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Quadre finançament
Taula de la totalitat del període 2007-2010 consta de tres parts, a emplenar en aquest ordre:

1. Cinc p
primeres columnes ((finançament
ç
p
propi
p de l’operació)
p
)
Cal especificar d’on sortiran els fons de cofinançament de l’operació que haurà de
suportar l’ens local. En cas de que ja es disposi en ferm dels ajuts, només s’ha
d’informar
d
informar dels valors totals dels què es disposa per cada concepte (Fons propis,
PUOSC, etc), caldrà adjuntar la documentació adient que justifiqui aquesta concessió

2. Quatre darreres columnes següents (despeses adscrites a l’operació).
Les tres primeres s’han d’omplir manualment. La quarta es calcula automàticament.
Un cop introduïts els valors i un cop calculat l’import del Pressupost Total
Subvencionable, s’ha d’informar dels imports parcials per anualitats de cadascuna e
les categories, la suma de les quals ha de coincidir amb els imports totals referits al
conjunt del període.

P
Presentació
t ió de
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Q d finançament
Quadre
fi
t
3. Última columna (sol·licitud FEDER).
Cal informar només de l’import total que es demana per al conjunt del període 20072010. El seu import no pot ser en cap cas superior al 50% que resulti del càlcul
automàtic que fa el quadre de finançament.

A l’hora
l hora de validar la informació del formulari de sol
sol·licitud
licitud, cal comprovar
que el Pressupost Total del projecte informat en el quadre de finançament
coincideixi amb el Cost total de la inversió informat en l’apartat 4
(Generació d’ingressos)
d ingressos)

P
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Despeses subvencionables
 Despeses subvencionables han de correspondre de manera indubtable a l’operació
cofinançada
ç
 Estudis tècnics, projectes i honoraris
- Subvencionables quan hi hagi una relació directa entre l’estudi i l’operació
 Adquisició de terrenys i béns immobles
- Subvencionables quan hi hagi una relació directa entre la compra i els objectius de
l’operació
p
- no és subvencionable l’adquisició de terrenys per un import superior al 10% de
la despesa total subvencionable de l’operació considerada
- l’import ssubvencionable
b encionable no pot s
superar
perar el valor
alor de mercat dels terren
terrenys
s i del
béns immobles. Cal acreditar-ho mitjançant certificat de taxador independent
- les adquisicions dels béns immobles s’han d’utilitzar durant el període en què es
prevegi

P
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t ió de
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Despeses
p
subvencionables
 Costos de depreciació: són subvencionables, sempre que:
- el cost es refereixi exclusivament al període d’elegibilitat de l’operació
- càlcul en conformitat amb la normativa comptable nacional

Recomanacions per a la presentació de projectes
1. Normativa contractació pública
2. Normativa medi ambient: Xarxa Natura 2000
3 N
3.
Normativa
ti h
horitzontal:
it
t l discriminació
di
i i
ió de
d gènere,
è
accessibilitat
ibilit t de
d
discapacitats, etc.
4. Respectar
p
els percentatges
p
g de despesa
p
establerts (10%
(
en la compra
p de
terrenys, 25% de les despeses generals, etc.)
5. Projectes generadors d’ingressos, cal omplir el formulari
6. Despesa executada i pagada a 31 de desembre de 2010

Què és GEA – Gabinet Europeu d’Assessorament SL?
GEA és un despatx format per advocats i economistes
especialitzats en els temes comunitaris i internacionals.
Serveis de GEA:


Seguiment legislatiu comunitari



Assessorament jurídic comunitari



Programes comunitaris d’interès



Representació d’interessos de lobby davant la UE



Assessorament i g
gestió internacional



Cooperació internacional

Gabinet Europeu
p d’Assessorament,, S. L.
Rosa Padern
Núria Subirats

rpadern@geasl.es
p
@g
nsubirats@geasl.es

