CULTURA EUROREGIÓ
DUES CONVOCATÒRIES AL 2012 :


EIX 1 : CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES ESTRUCTURANTS



EIX 2 : BEQUES A LA MOBILITAT

I - CONTEXT
Els membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània treballen per millorar la diversitat cultural dels seus
territoris, especialment entre els seus ciutadans més joves, treballen per conventir-se en un punt de
referència de creació artística i de preservació del patrimoni històric i cultural que tenen en comú, dins
d’una lógica de desenvolupament sostenible.
Per tal de millorar la cohesió territorial, l’Euroregió Pirineus Mediterrània ha volgut estimular la cooperació
cultural euroregional de caire estructurant per al seu territori, tot creant una convocatòria conjunta
gestionada per l’AECT Pirineus Mediterrània, que es porta desenvolupant des del 2010.
Per al 2012, s’ha decidit potenciar l’acció cultural euroregional, organitzant el pressupost dedicat a la
Cultura al voltant de tres components complementaris:
• Convocatòria de projectes culturals estructurants
• Convocatòria d’ajudes a la mobilitat
• Trobades culturals euroregionals

II – OBJECTIUS GENERALS
¾

Fomentar i donar suport a la cooperació entre entitats culturals, institucions i gestors de projectes
professionals de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

¾

Iniciar noves col.laboracions dins de l’Euroregió per tal de afavorir la seva estructuració i
d’impulsar dinàmiques més innovadores.

III – DOTACIÓ FINANCERA
El pressupost destinat per la millora de l’acció cultural euroregional de 2012, que comprèn la
convocatòria de projectes i el dispositiu de beques a la mobilitat, és de 250.000 euros en total. Aquesta
dotació es distribuirà en funció de la qualitat dels projectes presentats i de les necessitats en mobilitat.
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IV – DUES CONVOCATÒRIES
Eix 1 : CONVOCATÒRIA DE PROJECTES CULTURALS ESTRUCTURANTS
« Consolidar la cooperació cultural euroregional »

OBJECTIUS :




Impulsar i consolidar els projectes de cooperació estructurants.
Enfortir i ampliar les associacions existents
Afavorir els actors que tenen un rol estructurant sobre el territori euroregional

REGIONS ELEGIBLES :
Migdia-Pirineus, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i les Illes Balears. Un actor cultural aragonès pot ser
membre associat al projecte, però no serà tingut en compte dins de la associació euroregional i no podrà
rebre una subvenció de l’AECT.

CAMPS D’ACCIÓ PLURIDISCIPLINARIS :
Qualsevol forma de disciplina i d’expressió cultural i artística. (Arts escèniques, Art contemporani,
Cinema, Audiovisual, Llibre, Patrimoni, etc.

TIPUS D’ACTIVITATS :
Creació, Difusió, Formació, etc.

PER A QUI ?




Qualsevol tipus d’estructura cultural professional amb personalitat jurídica situada dins d’un dels
territoris membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, conforme al dret privat.
Administracions territorials i persones jurídiques de dret públic, implantats en el territori
euroregional.
Associar-se amb socis d’altres regions és possible, però aquests no seràn comptabilitzats dins
del mínim requerit de 3 estructures euroregionals.

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ :











Associació entre com a mínim 3 regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Caràcter professional del projecte
Compromís financer de cadascun dels membres de l’associació
Solidesa de l’associació i compromís d’una cooperación territorial
Capacitat en gestió i posada en marxa de projectes
Voluntat d’estructuració de l’espai euroregional
Perspectiva de sostenibilitat de l’associació
Importància del projecte i repercussions sobre l’atractiu del territori euroregional
Impacte sobre la mobilitat euroregional i europea
Impacte cultural, social i econòmic

DURADA DEL PROJECTE :
1 a 2 anys.
FINANÇAMENT :
El finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% dels cost total del projecte.
Les despeses generals no podrán excedir el 10% del pressupost elegible del projecte.
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La realització dels projectes no podrà excedir els tres anys a partir de la data d’aprovació del finançament
assignat.
El finançament es pagarà en dos terminis, a petició del titular del projecte designat com a responsable i
prèvia presentació dels documents justificatius demanats per l’AECT per conveni: el 50% després de la
notificació, i el 50% a l’acabament del projecte.
En cas que el pressupost final del projecte no assoleixi el pressupost que s’havia previst o que el projecte
no s’hagi fet tal com s’havia descrit, el finançament es calcularà de manera proporcional a la suma de les
despeses efectivament justificades, amb la garantia que la dimensió euroregional del treball s’hagi
efectuat.

DESPESES IMPUTABLES
Són imputables les despeses de funcionament estrictament relacionades amb el projecte: (posar
com a prioritaries les factures clarament identificables)
•

1) Despeses de missió dins del marc del projecte i limitades al territori euroregional:
desplaçament i allotjament
Ex: bitllet de tren de segona classe, bitllet d’avió lowcost, factures de carburant i de peatge…

•

2) Despeses de comunicació: publicitat i publicacions (prestacions de servei acceptades)
Ex: despeses de suport a la comunicació, creació de pàgines web dedicades al projecte…

•

3) Despeses de gestió del projecte, d’administració, de coordinació i de realització
d’activitats relacionades al projecte euroregional.

•

4) Despeses de personal, identificades i classificades en les categories següents: artistes,
administratius i tècnics.
Ex: percentatge de salari corresponent al temps dedicat al projecte, caché artístic / tècnic…

•

5) Despeses logístiques lligades al projecte.

Les despeses no imputables:
Les despeses d’inversió (mobiliari i material) no seran imputables
Ex: compra d’ordinadors, videoprojectors…

ASPECTES PRÀCTICS :
Els candidats hauran d’enviar el seu projecte sencer amb els documentes sol·licitats en dos exemplars:
un en versió francesa i un altre en versió catalana, i han d’incloure obligatòriament:
A)
-

Descripció general del projecte :
context,
objectius,
presentació del responsable principal i dels socis (descripció de l’organització, accions que s’han
fet, explicació de la col·laboració euroregional);
accions previstes,
públic destinatari,
resultats esperats,
mitjans disponibles,
calendari,
criteris d’avaluació…;

B) el pressupost provisional general de l’operació;
C) el pla de finançament, amb especificació dels cofinançaments ja adquirits i per una altra part els
cofinançaments sol·licitats, així com el compromís financer de cada soci del projecte euroregional;
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D) el formulari administratiu “Fitxa d’identitat del projecte cultural euroregional” (Annex 1)
E) el formulari administratiu “Fitxa d’identitat del cap de fila” (Annex 2)
F) les cartes de compromís de cadascun dels socis on s’esmenti qui n’és el responsable principal, el
compromís que s’ha adquirit amb el projecte i la implicació financera de cadascun dels socis;
(Annexes 3 i 4)
G) els estatuts de l'estructura del cap de fila del projecte i dels seus socis
H) un número de compte bancari IBAN, el document bancari oficial original esmentant :
*Nom complet del cap de fila, que ha de correspondre amb el nom que figuri en
els estatuts jurídics presentats.
*Nom i adreça de l’entitat bancària
*Número de compte

CALENDARI PROVISIONAL :
Data límit de depòsit del dossier : 4 de juny 2012
Els dossiers incomplets seran descartats automàticament, i els dossiers en les dues llengües dipositats
fora de temps és descartaran igualment.
L’actor cultural pot, si així ho vol, sol·licitar una entrevista amb l’AECT i/O el Departament de Cultura del
seu territori d’origen, entre la data de publicació de la convocatòria i la data límit del dipòsit de
candidatures.

MODALITATS D’ENVIAMENT :
Els dossiers de candidatura han d’enviar-se en versió francesa i en versió catalana. La recepció dels
documents a enviar (en 2 llengües) s’efectuarà mitjançant les dues formes següents:
EN FORMAT PAPER:
1/ per via postal a:
GECT Euroregión Pyrénées-Méditerranée
9 place Alphonse Jourdain
31 000 TOULOUSE
+33 (0)5 61 10 20 40
Info : +33 (0)5 61 10 20 40 (Toulouse)
O : +34 93 567 64 53 (Barcelona)

I EN VERSIÓ DIGITAL:
2/ per e-mail a:
contact@euroregio-epm.eu o info@euroregio.eu

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Després d’una primera instrucció per l’AECT Pirineus Mediterrània, els projectes seran presentats i
valorats per un comitè tècnic de cultura, i després seran seleccionats per la instància decisòria de
l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

TRAMITACIÓ DELS DOSSIERS :
Un termini mínim de 6 mesos és necessari entre el dipòsit del dossier complet i la signatura del conveni
en el cas que el projecte sigui acceptat. És recomanable de preveure l’inici de la programació de les
activitats euroregionals a començaments de 2013.
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1234567-

Dipòsit del dossier
Justificant de recepció del dossier
Anàlisi del dossier sencer pel servei instructor de l’AECT
Examen del dossier en comissió especialitzada i valoració tècnica
Selecció dels dossiers per decisió euroregional.
Carta d’acceptació o de rebuig de la candidatura.
Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània per l’assignació oficial de
projectes.
8- Carta de notificació oficial d’assignació de subvenció
9- Signatura del Conveni entre l’AECT i el beneficiari de l’ajuda euroregional
10- Ingrés del primer termini prèvia presentació dels documents requerits per l’AECT
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IV- DUES CONVOCATÒRIES
Eix 2 : DISPOSITIU D’AJUDA A LA MOBILITAT
« Afavorir la mobilitat dels actors culturals i estimular la circulació d’obres i
d’artistes »
PRESENTACIÓ DE L’ACCIÓ
Aquest programa de mobilitat és una eina de suport als intercanvis de projectes euroregional futurs. El
viatge ha de permetre un treball en xarxa, la cooperació i l’intercanvi entre professionals. L’experiència
ha de contribuir directa o indirectament al desenvolupament cultural euroregional. El projecte ha de
demostrar la seva continuïtat i la implicació de diversos socis euroregionals.
Es tracta de crear unes dinàmiques sostenibles amb un objectiu definit, per tal que la mobilitat s’insereixi
en una dinàmica de xarxes.

OBJECTIUS :


Potenciació de la mobilitat transfonterera i transregional dins de l’espai euroregional, per tal
d‘afavorir les trobades entre actors franco-catalans.



Contribuir a una millor identificació i coneixença del socis potencials de banda i banda de la
frontera “Pirineus Mediterrània”.



Fer emergir noves col.laboracions euroregionals així com afavorir el naixement de projectes
innovadors



Permetre noves experiències d’activitats als actors novells dins del domini de la cooperació
territorial.

PER A QUI ?
Destinats a estructures que encara no s’han beneficiat d’ajuda de l’AECT, però que tenen una
perspectiva de desenvolupar un projecte de cooperació euroregional i la voluntat d’inserir-se en una
dinàmica de xarxes.


Qualsevol tipus d’activitat cultural professional que tingui la seva seu social en un dels territoris
membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. (Companyies, Associacions, Festivals, etc.)



La petició es realitzarà en nom d’una estructura i no a títol personal, el nom del beneficiari de la
beca així com la seva funció dins de l’entitat hauràn d’estar precisades.

TERRITORIS ELEGIBLES :
Les beques assignades concerneixen únicament la mobilitat euroregional i no podran cobrir en cap cas
despeses de caire internacional, tampoc cobriran la mobilitat interregional que sobrepassi els territoris
elegibles : Migdia-Pirineus, Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i les Illes Balears.
Un actor cultural de l’Aragó no es podrà beneficiar d’una beca a la mobilitat.

CAMPS D’ACCIÓ PLURIDISCIPLINARIS :
Qualsevol forma de disciplina i d’expressió cultural i artística. (Arts escèniques, Art contemporani,
Cinema, Audiovisual, Llibre, Patrimoni, etc.)
TIPUS D’ACTIVITATS :
Creació, Difusió, Formació, etc.
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CRITERIS D’ASSIGNACIÓ :








Justificar la presa de contacte amb un mínim de 3 estructures dels territoris membres de
l’Euroregió Pirineus Mediterrània (veure formulari annex)
Justificar els desplaçaments dins de com a mínim 3 territoris membres de l’Euroregió Pirineus
Mediterrània
Caràcter professional de l’intercanvi
Perspectiva de creació d’una associació euroregional
Descripció d’una proposta de projecte (temàtica, públic objectiu…)
Demostrar l’establiment d’una cooperació territorial i reciprocitat de l’intercanvi
Voluntat d’estructuració de l’espai euroregional

DURADA DE L’INTERCANVI PROPOSAT :
Estades curtes que es poden estendre durant un 1 any màxim.

AJUDA FINANCERA :
Només serà admissible una sola sol·licitud per any civil i per estructura.
El total de l’ajuda euroregional podrà comprendre les despeses de desplaçaments, de restauració,
d’allotjament i les acreditacions pels esdeveniments professionals (Festivals, Fires, Salons
professionals…)
El sostre màxim de subvenció no podrà excedir en cap cas els 1000 euros per entitat sòcia. Aquest
sostre en cap cas és definitiu, ja que podrà ser revisat en funció de l’assignació financera total. Aquesta
serà determinada a posteriori per la comissió de selecció en funció de la qualitat dels projectes
presentats i la rellevància de les beques.

DESPESES IMPUTABLES :
•

Despeses de missió limitades al territori euroregional: desplaçaments, allotjaments, restauració,
acreditacions professionals.
Ex: bitllet de tren en segona classe, bitllet d’avió lowcost, hotel 2 o 3 estrelles, factures de
carburant i de peatge…

ASPECTES PRÀCTICS :
Els candidats hauran d’enviar la seva petició de beca amb el conjunt de documents requerits, en dos
exemplars: un en versió francesa i un altre en versió catalana. (veure formularis annexos)
L’objectiu dels desplaçaments dels candidats haurà de ser un dels següents:
-

Preparació d’un projecte euroregional de caràcter professional.

-

La participació en una residència / taller d’investigació o de creació, ubicat al territori
euroregional.

-

La participació a trobades d’artistes o de professionals (fires, festivals, seminari, salons
professionals, conferències) dins d’un objectiu de treball en xarxa entre actors culturals, artístics,
sobre els esdeveniments desenvolupats únicament sobre territori euroregional.

-

La participació tant com a ponent com a formador (estades artístiques, masterclass...), en vista
d’un major coneixement i intercanvi amb l’entitat d’acollida, cap a un objectiu de col·laboració
euroregional.
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CALENDARI PROVISIONAL :
Data límit de depòsit del dossier : 4 de juny 2012
Els dossiers incomplets seran descartats automàticament, i els dossiers en les dues llengües dipositats
fora de temps és descartaran igualment.
L’actor cultural pot, si així ho vol, sol·licitar una entrevista amb l’AECT i/O el Departament de Cultura del
seu territori d’origen, entre la data de publicació de la convocatòria i la data límit del dipòsit de
candidatures.

MODALITATS D’ENVIAMENT :
Els dossiers de candidatura han d’enviar-se en versió francesa i en versió catalana. La recepció dels
documents a enviar (en 2 llengües) s’efectuarà mitjançant les dues formes següents:
EN FORMAT PAPER:
1/ per via postal a:
GECT Euroregión Pyrénées-Méditerranée
9 place Alphonse Jourdain
31 000 TOULOUSE
+33 (0)5 61 10 20 40
Info : +33 (0)5 61 10 20 40 (Toulouse)
O : +34 93 567 64 53 (Barcelona)

I EN VERSIÓ DIGITAL:
2/ per e-mail a:
contact@euroregio-epm.eu o info@euroregio.eu

PROCÉS DE SELECCIÓ:
Després d’una primera instrucció per l’AECT Pirineus Mediterrània, les peticions de beques a la mobilitat
seran presentades i valorades per un comitè tècnic de cultura, i després seran seleccionades per la
instància decisòria de l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

TRAMITACIÓ DELS DOSSIERS :
Un termini mínim de 6 mesos és necessari entre el dipòsit del dossier complet i l’atribució de la
subvenció, en cas que la petició de beca sigui aprovada.
1234567891011-

Dipòsit del dossier
Justificant de recepció del dossier
Anàlisis de la petició de beca pel servei instructor de l’AECT
Examen del dossier en comissió especialitzada i valoració tècnica
Selecció dels dossiers per decisió euroregional.
Carta d’acceptació o de rebuig de la candidatura.
Deliberació de l’Assemblea General de l’AECT Pirineus Mediterrània per l’assignació
oficial de les beques a la mobilitat.
Carta de notificació oficial d’assignació de subvenció
Ordre administratiu d’assignació de subvenció
Ingrés de la beca de mobilitat prèvia presentació dels documents requerits per l’AECT
Presentació dels documents justificatius del total de la subvenció assignada,
(reemborsament a l’AECT de la prorrata de l’ajuda no consumida, en cas d’una
estimació prèvia massa elevada).
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