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Llançament POCTEFA 2014-2020 
Saragossa. Octubre 2015 

 
 
Introducció 

• Enguany es commemoren els 25 anys d’INTERREG 
• Es pretén una construcció de la UE des de baix (territoris transfronterers) 
• Les capitals (París, Madrit, Brussel·les, etc.) prenen decisions sectorials. La DG Re-

gio de la UE les pren territorials 
• L’actual POCTEFA 2014-2002 compta amb 189 M € (∆ 12%) 
• 1r període. De 10 de setembre e 2215 a 10 de novembre (aprox. 60%) 
• 2n període. A la primavera (s’anunciarà) (aprox. 40%) 

 
Problemes 

• Onada actual antieuropeista 
• Confusió de conceptes: globalització i regions 

 
Objectius 

1. Passar d’una visió de 180º dels territoris fronterers a una de 360º 
2. Acostament a la societat 
3. Enfocament als resultats 
4. Simplificació dels tràmits 
5. Capitalització de resultats anteriors 
6. ∆ la cooperació europea 
7. Aprofitar els èxits (bones pràctiques) d’altres territoris europeus 
8. Disminuir el paper preponderant dels Estats membres 

 
Propostes 

• A meitat del projecte, s’avaluaran els objectius mitjançant els indicadors 
• Caldrà fer, com a mínim, una acció de divulgació 
• Augment de la difusió i la comunicació en general 
• Caldrà fer, com a mínim, una nota de premsa a cada país 
• Visualització l’import de l’ajut i l’origen 

 
Zones elegibles 
Pirineus atlàntics1, Alts Pirineus2, Alta Garona3, Ariège4, Pirineus Orientals5 + Euskadi 
(Araba inclosa), Navarra, la Rioja (!), Aragó (no Terol) i Catalunya (15 M d’habitants) 
 
  

                                                 
1 Pau  
2 Tarbes 
3 Tolosa de Llenguadoc 
4 Foix 
5 Perpinyà 
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5 Eixos prioritaris 
1. Dinamitzar la innovació i la competitivitat .................................................... 49,8 M 
2. Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos .......... 28,5 M 
3. Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals ..... 48,0 M 
4. Afavorir la mobilitat de béns i de persones .................................................. 25,0 M 
5. Reforçar les competències i la inclusió en els territoris .................................. 26,7 M 

Assistència tècnica ...................................................................................... 11,4 M 
 
10 Objectius específics 
És absolutament important definir l’eix i un dels objectius específics d’aquest eix 
Eix 1 

1. Reforçar la cooperació entre els diferents actors del territori a ambdós costats dels 
Pirineus en matèria de R+D+I 

2. Afavorir el desenvolupament de tecnologies innovadores en matèria de recursos 
naturals gràcies a la cooperació 

3. Afavorir les accions conjuntes de desenvolupament de les empreses del territori 
transfronterer en l’àmbit internacional 

Eix 2 
4. Millorar l’adaptació dels territoris al canvi climàtic 
5. Millorar la capacitat d’anticipació i resposta dels actors del territori als riscs especí-

fics i a la gestió de catàstrofes naturals 
Eix 3 

6. Valoritzar el patrimoni natural i cultural mitjançant enfocaments conjunts de 
desenvolupament sostenible 

7. Protegir i millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers 
Eix 4 

8. Millorar l’oferta de transport transfronterer sostenible per afavorir els desplaça-
ments i la mobilitat transfronterera de persones i mercaderies 

Eix 5 
9. Promoure el potencial endogen, el desenvolupament dels sistemes de formació i 

les competències de les persones del territori transfronterer amb la finalitat de mi-
llorar l’accés a l’ocupació 

10. Millorar l’accés als serveis 
 
Beneficiaris 

• 1 cap de files (francès o espanyol, no andorrà), responsable davant l’autoritat de 
gestió. Pot pertànyer al sector privat. Ha de justificar tenir una estructura de ges-
tió suficient per a gestionar el projecte 

• Socis privats o/i públics (poden ser d’una zona no elegible) 
• Establiment d’un conveni regulador entre els socis. Poden pertànyer tots al sector 

privat 
• Aquests no poden ser més de 15. Preferible menys de 10 
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Projectes 
• Durada màxima: 3 anys 
• Despeses elegibles: les efectuades a partir d’1 de gener de 2014 
• Els projectes sota la normativa d’ajudes d’Estat només podran presentar despeses 

elegibles a partir de la presentació de la candidatura 
• Han de contenir, com a mínim, un indicador de productivitat (segons POCTEFA) i 

poden tenir altres indicadors propis del projecte 
• El calendari/cronograma ha de ser clar 
• La taula de cost descentralitzat contindrà acció, soci i any 
• És preferible un nombre d’accions reduït 
• Els projectes que continuïn projectes anteriors hauran de presentar novetats en, 

com a mínim, des dels aspectes següents: 
o Socis 
o Territori d’intervenció 
o Objectius i resultats esperats 

• Cal presentar com a mínim una contrapartida pública 
• L’autofinançament ha de ser d’un 10% mínim 
• És incompatible amb cap altre programa de la UE 

 
Expedient de la candidatura 

• Redacció en espanyol i francès, suport de paper, i tramitat a través d’un aplicació 
informàtica: http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-
952d-4bcf9fd37fa7 

• El detall de l’expedient es pot llegir en el formulari de l’aplicació informàtica 
• Al cap de 3 mesos, com a màxim, s’han de presentar altres documents, que cons-

ten també al formulari (no recuperació d’IVA, certificats d’Hisenda i SS, convenis 
amb tercers i altres) 

• Caldrà argumentar suficientment el paper de tercers no beneficiaris 
 
Elaboració dels pressupost 
Cal seguir les regles i recomanacions que figuren a l’Annex 1 de la convocatòria 

• Cost mínim del projecte: 80.000 € i no sobrepassar els 2 M € (l’import entre els 2 
i els 10 M € de màxim hauran estar destinats a infraestructures o/i béns d’equip 

• La despesa en terrenys no pot superar el 10% del total, el 15 % si és una zona 
abandonada 

• Els béns d’equip han de ser ús exclusiu del projecte o justificar en quin % 
• Compromís documentat de l’autofinançament i, en el seu cas, de cofinançament 

públic 
• Les depeses de personal no poden superar el 50% del total. Dos sistemes (simpli-

ficat i detallat) 
• Les depeses d’oficina i administratives només pel sistema simplificat. Màxim 

7,5%de les despeses directes de personal, amb un màxim de 20.000 € per soci.6 
• Viatges i desplaçaments: sense límit. Dietes segons país 

                                                 
6 40.000 € si és una AECT o consorcis transfronterers. 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7
http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7
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• Assessorament extern: sense límit. Vigilància especial per a projectes amb molta 
externalització. Ha de essencial pel projecte i no el pot aportar un soci 

• Preparació del projecte: màxim 6.0007 €/soci no andorrà, amb un màxim total de 
30.000 € 

• Ingressos del projecte: Ingressos bruts – ingressos nets. Màxim de 50.000 € du-
rant el projecte. Per ingressos superiors es contemplarà una horitzó temporal su-
perior al del projecte 

 
 
Criteris de selecció dels projectes 
Criteris generals (95%) 

• 35%, qualitat del projecte 
• 30%, dimensió transfronterera i de coherència dels socis 
• 15%, coherència amb les polítiques europees, nacionals, regionals, locals i amb el 

POCTEFA 
• 15%, viabilitat financera 

Criteris específics (5%) 
• Altres criteris que consten a la convocatòria 

 
El Comitè de Programació resoldrà abans del 10 de maig de 2016. 
Es valorarà també les necessitats del territori, les solucions i la innovació que l’afectin i la 
justificació de la cooperació transfronterera. 
Cal estar alerta amb les ajudes d’Estat. 
És important tenir en compte els efectes posteriors a l’acabament del projecte: impacte 
social en el territori, transferible a altres territoris, etc. 
 
Repositori de documents 
http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7 
 
Coordinador Territorial Est 
Direcció General d’anàlisi i política econòmica. Generalitat de Catalunya 
Gran via. 639 08010 Barcelona 
93 552 81 07 
subgprogramacio.eif@gencat.cat 
jluria@gencat.cat 
lmontaner@gencat.cat 
 
 
Girona, 07/10/2015 
 
 
J. Anguera 
Delegat del rector per a les relacions transfrontereres 
Skype: anguerajosep 
https://relacionstransfrontereres.wordpress.com 
 

                                                 
7 12.000 € si és una AECT o consorcis transfronterers. 

http://www.poctefa.eu/arbol/index.jsp?id=165a1c8e-9700-4155-952d-4bcf9fd37fa7
mailto:subgprogramacio.eif@gencat.cat
mailto:jluria@gencat.cat
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https://relacionstransfrontereres.wordpress.com/

