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QUÈ SÓN ELS INTERREG? 



 
Catalunya pot participar en els programes: 
 
Cooperació transfronterera: Programa Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA) 
 
 
Cooperació transnacional: Programa del Mediterrani (MED) i 
Programa del Sud-oest europeu (SUDOE) 
 
 
Cooperació interregional: Programa INTERREG EUROPE 
 
 
Cooperació externa: Programa Conca Mediterrània de  
l’Instrument Europeu de Veïnatge (ENI CBC MED) 



1. POCTEFA: Programa Cooperació Territorial Espanya-
França-Andorra 

 
• Objectiu: cofinançar projectes de cooperació transfronterera dissenyats i 

gestionats per actors dels 2 costats del Pirineus i de les zones litorals que 
participen al programa preservant el desenvolupament intel·ligent, sostenible i 
integrador del territori. 

 
• Beneficiaris: entitats públiques i privades de tot tipus de la zona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
• Eixos prioritaris i pressupost destinat: 



 
• Finançament: 65% subvenció FEDER+ 35% aportació pròpia  
 
• Característiques dels projectes: 
 
-resposta a un problema concret que existeixi a tot el territori 
-innovador i que pugui ser transferit a altres socis/països 
-durabilitat del seu efecte (que no acabi al finalitzar el projecte) 
-transversal i que inclogui igualtat de gènere, oportunitats… 
-sostenible 
-compromís de les autoritats regionals a donar suport a les accions proposades 
 
• Durada: 3 anys 
 
• Convocatòria: la propera es preveu obrir cap a la tardor 
-en 2 fases 
-última convocatòria novembre 2016, pendent de resoldre 
 



2. SUDOE: Programa de Cooperació d’Europa Sudoest  
 
• Objectiu: resoldre problemes comuns com la baixa inversió en I+D, la baixa 

competitivitat de les Pimes i l’exposició al canvi climàtic i a riscs ambientals. 
 
• Beneficiaris: entitats públiques i privades de tot tipus de la zona 
 



 
• Eixos prioritaris i pressupost destinat: 
 
Pressupost total: 141 milions d’euros 
 
1. Investigació i innovació- 37% 
2. Competitivitat de les pimes -14% 
3. Economia baixa en carboni -11% 
4. Lluita contra el canvi climàtic -12% 
5. Medi ambient i eficiència dels recursos- 20% 
    Assistència Tècnica- 6% 
 
• Finançament:75% fons FEDER+ 25% aportació pròpia 
 
• Durada: 3 anys 
 
• Convocatòria: del 13 al 31 de març de 2017 (2ª) 
   -en 2 fases 
   -hi haurà 5 convocatòries en tot el programa 



• Tipus de projectes a finançar: 
 
Creació o desenvolupament de plataformes de col.laboració 
Coordinació entre les estratègias regionals  
Desenvolupament de models transferència de tecnologia 
Aplicació de la innovació per a la millora de la protecció del medi ambient 
Desenvolupament de nous serveis innovadors de suport al desenvolupament 

empresarial 
Promoció de l’empreneduria en sectors clau  
Suport al desenvolupament i internacionalizació de models de cooperació 

interempresarial  
Creació d’eines d’observació i anàlisis  
Suport als projectes d’estalvi energètic en edificacions públiques i viviendes  
Estratègies de desenvolupament sostenible i atenuació de l’impacte mediambiental 

en espais turístics 
Millora del coneixement del patrimoni cultural i natural comú i del potencial 

econòmic de les zones rurals 
Valorització econòmica de productes resultants de l’explotació forestal i de recursos 

naturals 
Estratègies conjuntes de protecció i restauració dels ecosistemes i gestió integrada 

dels recursos i zones naturals 
Desenvolupament d’eines transnacionals de gestió del risc 
Preparació d’eines i metodologies de regeneració de sòls danyats per desastres 

naturals 



3. PROGRAMA MEDITERRANI- MED 
 
• Objectiu: promoure el creixement sostenible a la Conca Mediterrània, afavorint 

pràctiques i conceptes innovadors; l’ús raonable dels recursos i la integració 
social a través d’enfocament de cooperació integrats. 
 

• Beneficiaris: entitats públiques i privades de tot tipus de la zona 



• Eixos prioritaris i pressupost: 
 
Pressupost total 265 M € 
 
1. Promoure les capacitats d’innovació de les regions Med per un creixement     intel·ligent i 
sostenible - 32% 
 
2. Afavorir les estratègies de baixa emissió de carboni i la eficiència energètica en els territoris 
MED: ciutats, illes i espais aïllats- 20% 
 
3. Protegir i promoure els recursos naturals i culturals del Mediterrani- 34% 
 
4. Reforçar la governança mediterrània- 8% 
 
   Assistència tècnica - 6% 
 
• Finançament: 85% fons FEDER+ 15% aportació pròpia 
 
• Durada: 3 anys 
 
• Convocatòria: del 30 de gener al 31 de març 2017 
    *aquesta només de projectes modulars 



• Tipus i estructura dels projectes: 
 

A) PROJECTE MODULAR 
Compost per un o varis mòduls en funció de la seva estratègia i dels seus objetius principals, dels resultats 
esperats, de las competències i de l’experiència del partenariat. Cada combinació possible (unimodular o 
multimodular) constitueix un tipus de projecte modular. 
 
Els 3 mòduls són: 
 
-Mòdul 1 Estudis: dedicat a la definició d’enfocaments comuns i l’elaboració d’estratègies, models, regles i 
normes comuns a nivell transnacional. 
-Mòdul 2 Experimentació: dedicat a activitats pilot en les què els socis del projecte tindran la possibilitat 
de provar processos, tècniques, models amb la finalitat de desenvolupar solucions aplicables a un 
espectre més ampli de territoris i usuaris. 
-Mòdul 3 Capitalització: quan les metodologies, les pràctiques i les eines d’intervenció han estat provades i 
posades en marxa pels actors a nivell local i regional i són d’interès, els projectes poden proposar 
activitats de capitalització i difusió.  
 
B) PROJECTE HORITZONTAL 
Aquests consitutueixen un element unificador de les realitzacions i principals resultats dels projectes 
modulars en una temàtica concreta i comú. L’objectiu dels projectes horitzontals es d’elaborar i posar en 
marxa activitats comunes de comunicació, capitalització i també de fer “community building”. Aquests 
projectes garantitzaran les sinergies, la capitalització i la comunicació conjunta en temes específics del 
programa o d’un grup de projectes aprovats en el marc d’una convocatòria. 



4. INTERREG EUROPE 
 
 
• Objectiu: permetre la connexió entre autoritats regionals i locals dels diferents 28 països 

de la UE, Noruega i Suïssa, que gràcies a l’intercanvi i transferència d’experiències 
anteriors, aconsegueixen desenvolupar polítiques regionals que porten a l’eficiència i a la 
modernització de l’economia.  

 
• Beneficiaris: (de tot Europa + Noruega i Suïssa) 
 
-autoritats públiques: locals, regionals i nacionals 
-organismes intermedis o autoritas de gestió 
-instituts de recerca, agències o organitzacions sense ànim de lucre: aquest tipus de 
beneficiari cal que s’associï a un dels anteriors, ja que no són el tipus de beneficiari principal a 
qui es dirigeix aquest programa. 
 
• Eixos prioritaris i pressupost assignat: 
 
1. Recerca i innovació- 23,5% 
2. Competitivitat de les pimes -23,5% 
3. Economia de baix carboni- 23,5% 
4. Medi ambient i eficiència dels recursos- 23,5% 
    Assistència tècnica- 6% 
 
 
 
 
 
 



 
• Durada: de 3 a 5 anys 

 
• Finançament: 85% fons FEDER+ 15% aportació pròpia 

 
• Convocatòria: de l’1 de març al 30 de juny de 2017  

 
• Tipus de projectes: en 2 fases 

 

Fase 1 – Interregional learning 
 
-Exchange of experience  
-Production of an action plan 
-Communication and dissemination 
-Management and coordination 
 
Fase 2 – Monitoring the implementation of each action plan 
 
-Monitoring the implementation of the action plan 
-Communication and dissemination-Management and coordination 



5. INTERREG ENI CBC MED Conca Mediterrània 
 
• Objectiu:  L’objectiu del programa radica en desenvolupar una àrea de pau, estabilitat, 

prosperitat i bon veïnatge entre els països mediterranis de la UE i altres països 
mediterranis no pertanyents.  

 
• Beneficiaris: entitats públiques i privades, autoritats regionals, nacionals, universitats, 

centres de recerca, ONGs, associacions, federacions i empreses privades, de la zona 
elegible 

 
 
 
 
• Eixos prioritaris i pressupost assignat: 
 
Pressupost total:  188 M €. 

 
1- Promoció econòmica i desenvolupatment social- 60% 112.860.000 € 
 
2-Reptes comuns en matèria medioambiental- 40%  75.240.000 € 
 



 
• Durada: màxim 4 anys 

 
• Finançament: 90% fons FEDER+ 10% aportació pròpia 

 
• Convocatòria: primavera 2017 
 
• Tipus de projectes:  
 
- Estàndard: mínim 3 països 
- Estratègics:  mínim 4 països 
- Capitalització:  mínim 5 països 

 
(Document explicatiu pendent de publicar ) 

 
 



PRESSUPOST I CONDICIONS ECONÒMIQUES COMUNS A 
TOTS ELS PROGRAMES 

 
Personal propi i contractat:  
 

No pot superar el 50% del pressupost total, en alguns casos el 40% (MED) 
Cofinançament: d’aquesta partida en surt el 35% obligatori 
Personal propi: s’estableix un % d’hores dedicades al projecte, així no cal 
time sheets 
Personal de nova contractació: concurs públic; costos de personal web 
Oficina RDI- Eines 

 
Viatges  (dins zona de cada programa) 
 

Allotjament i dietes (BOE) 
Visats i assegurances de viatges 
Bitllets avió, tren, transport públic, taxi 
Lloguer vehicles, carburant, peatges, estacionament, assegurances de 
vehicles 
Km de vehicles particulars import BOE 

 
 
 



Equipament 
 
Equips comprats o llogats necessaris pel projecte descrits a la memòria. No 2ª mà. 
 

Ordinadors per ús tècnic no administratiu. Al principi del projecte per poder-
los amortitzar íntegrament 
Equipament d’oficina, mobiliari, accessoris 
Material de laboratori fungible, instruments i màquines (inventariable 
amortització) 
Lloguer d’equips i màquines 

 
Infraestructures i construcció 
 
Preparació de terreny, manipulació, instal·lació renovació, adquisicions de terrenys 
i construcció d’infraestructures  
 

Materials de construcció 
Mà d’obra 
Adquisició de terrenys i béns immobles 
Llicències d’obra 
Contractes de construcció 



Subcontractació:  
 
No pot superar el 50% del pressupost total, en alguns casos el 30% (ENI CBC) 
 
Serveis d’un tercer públic o privat que pot emetre una factura per un servei o 
subministrament prestat al projecte que no pot fer el soci. Mai pot ser un altre soci 
del projecte. No s’admeten les factures internes. 
 

Estudis, informes i assessorament 
Traduccions, organització d’events, càterings, creació o actualització de 
webs 
Formació, inscripcions a congressos 
Serveis notarials, jurídics, consultoría, comptabilitat, assessorament 
financer 
Drets de propietat intel·lectual 
Viatges i allotjament d’experts, ponents, convidats a reunions 
Estudis d’impacte, consultors informàtics, publicació d’articles, disseny de 
material de promoció i comunicació… 

 



 
 
Oficina i administració (cànon):  
 
Varia segons el programa i també pot variar en cada convocatòria, segons la 
disponibilitat pressupostària 
 
-7 %  sobre el pressupost total elegible ENI CBC Med 
 
-7,5% sobre personal màxim de 20.000 euros/soci- POCTEFA 
 
-15% sobre personal –SUDOE, EUROPE, MED 



Tipus despesa  Import 

1. Personal- propi 53.000 

      Personal contractat 21.000 

2. Viatges 15.000 

3. Serveis externs  35.000 

4. Equipament i fungible 22.000 

5. Oficina    5.550 

TOTAL 151.550 € 

Exemple pressupost 

Poctefa 
SUBVENCIÓ FEDER 65%:  98.507, 50 € 
COFINANÇAMENT 35%:     53.042,50 € 

Total personal: 74.000 € 
Límit recomanat 50%: 75.775 € 

7,5 % sobre personal 

MED 
SUBVENCIÓ FEDER 85%:  128.817,5€ 
COFINANÇAMENT 15%:     22.732,5 € 

Total disponible per contractar: 21.000 

Total disponible per contractar:  
21.000+ 30.267,5 (RLD al final del projecte) 



Moltes gràcies per la vostra 
atenció!!! 

Jaume Puy Llorens, Vicerector de Recerca 
 

Equip de gestió RDI, Oficina de Suport a  la RDI 
 Carmen Gallart  
Belén de Pablo 

Anna Aguilà 
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