RECERC / UCE 2011 XII Jornada
©Tous droits réservés / Tots drets reservats

Europe direct – Ajuts de la Unió Europea
Coordinació
Martine Camiade, Géraldine Caprani
solidaritat. Aquestes oportunitats de finançament
sorgeixen de diferents programes i línies d’ajuts.

Intervenció
Claire Sarda Vergès, Directora Europe Direct,
Pyrénées Languedoc Roussillon.



Europe direct

En funcció de l’àmbit d’actuació, poden ser gestionats
per la direcció general corresponent de la Comissió
Europea o per d’altres agències i organismes.



Europe Direct és un servei d'informació que respon
preguntes i atén consultes sobre la UE per telèfon,
presencialment o per correu electrònic. El telèfon 0 800
67 89 10 11 és el número gratuït d'Europe Direct.
Europe Direct és una xarxa de punts d'informació
sobre la Unió Europea que s'adreça a la ciutadania i
que està present a tot el territori de la Unió. Aquesta
iniciativa, impulsada per la Comissió Europea, compta
amb més de 500 centres, repartits als 27 estats
membres.
Els punts d'informació de la xarxa ofereixen:
- Informació general sobre les institucions, la legislació,
les polítiques, els programes i les possibilitats de
finançament de la UE;
- Recomanacions sobre on adreçar-se per resoldre
qüestions més específiques amb relació a la UE;
- Fomentar activament el debat local i regional sobre la
UE i les seves polítiques;
- La possibilitat de fer arribar qüestions, opinions i
suggeriments a les institucions europees.
http://ec.europa.eu/france/activite/information/europe_d
irect/carte-interactive_fr.htm
http://ec.europa.eu/spain/barcelona/preguntes_la_ue_r
espon/index_ca.htm
Centre d’Informació Europe Direct
Llenguadoc Rosselló
Tel : 04 68 05 38 84
Mail : contact@europe-direct.fr
Web : http://www.europedirectplr.fr/



Pirineus

Objectius estratègiques

La Unió Europea dóna suport a projectes i activitats de
particulars, empreses i entitats.
I ho fa en un ventall molt ampli d’àrees temàtiques, des
de la formació i la cultura al medi ambient, l’agricultura,
la recerca, el desenvolupament, la ocupació o la

Els projectes europeus tenen una
singuralitat pròpia que es deu al
seu propí marc territorial
d’aplicació : la Unió Europea.

Per garantir que així sigui, la Comissió Europea pretén
que els projectes europeus siguin :
Transnacionals, amb la participació de socis
de diferents estats membres.
Innovadors, perquè contríbueixin a millorar
l’aplicació dels programmes i les polítiques
generals de la Unió.
Amb valor afegit europeu, que aportin
resultats d’interès per a diversos territoris de
la Unió, no tan sols per als participants en el
projecte, especialment en els casos en què
els seus resultats siguin transferibles.
Sostenibles, que perdurin més enllà del
cofinançament comunitari



Cooperació Transfronterera
Espanya-França-Andorra
(POCTEFA).

El programa operacional (PO) 2001-2013 constitueix la
quatrena generació de support financer comunitari
adreçat reforçar la integració econòmica i social de la
zona fronterera franco-espanyola que prolonga les
iniciatives anteriors del nom d’INTERREG. El Prinicipat
d’Andorra forma part d’aquest nou programa.
El pressupost FEDER s’hamulriplicat per dos en relació
a INTERREG IIA, és a dir, 168 millions d’euros.
Les operacions presentades en el marc d’aquest
programa s’han d’inscriure en el marc dels tres eixos
prioritaris següents :
Eix 1 : Desenvolupament econòmic,
innovació, capital humà
Eix 2 : Patrimoni natural i cultural, recursos
mediambientals, turisme
Eix 3 : Transports i TIC ; serveix a la població
(cultura, salut i igualtat d’oportunitats…)
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Les eines de la cooperació territorial

respecte i l’apreciació de la diversitat cultural i
lingüística, alhora que s’afavoreix el diàleg intercultural.

Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (2007-2013)

Accions del programa
Agermanaments de ciutats
Projectes de ciutadania i mesures suport
Actes de gran visibilitat
Memòria histórica activa d’Europa

Objectius
El FEADER contribuirà a la promoció d’un
desenvolupament rural sostenible en tota la Comunitat
com somplement de les politiques de suport al mercat i
als ingresos aplicables en el marc de la política
agrícola comuna, la política de cohesió i la política
presquera comuna.



Accions del programa
Eix 1: Augment de la competitivitat del sector agrícola i
forestal
Eix 2: Millora del medi ambient i de l’entorn rural
Eix 3: Qualitat de vida en les zones rurals i
diversificació de l’economia rural
Eix 4: Leader
A) Estratègies de desenvolupament local per a
territoris rurals subregionals clarament
delimitats
B) Partenariats locals entre els sectors públics i
privats (grups d’acció local);
C) Ebfocament ascendent
D) Concepció i aplicación multisectorial de
l’estratègia
E) Aplicació d’enfocaments innovadors
F) Execució de projectes de cooperación
G) Creació de xarxes de partenariats locals



Eco Innovació
Energia intel.ligent – Europa
Protecció Civil



Instrument Financer per al Medi
Ambient (2007 – 2013) – Life +

Objectius
L’objectiu general de LIFE+ será contribuir a l’aplicaió,
actualització i desenvolupament de la política i la
legislació comunitàries en materia de medi ambient,
inclosa la integració del medi ambient en altres
politiques, am la qual cosa contribuirà al
desenvolupament sostenible. En particular, LIFE+
protegirà l’aplicació del VI Programa de Medi Ambient,
incloses les estratègies temàtiques i finançarà mesures
i projectes amb valor afegit europeu en els Estats
membres.

La joventut en acció
Accions del programa
1. LIFE+ naturalesa i biodiversitat
2. LIFE+ política i governament mediambiental
3. LIFE+ información i comunicación

Objectius
Promoure la ciutadania activa del joven general, i la
seva ciutadania europea, en particular; potenciar la
solidaritat i promoure la tolerància dels joves, sobretot
a fi de reforçar la cohesió social de la UE; afavorir
l’enteniment mutu entre el joven de països diferents;
contribuir a millorar la qualitat dels sistemes de suport
a les activitats d’aquest sector i a reforçar la capacitat
de les organitzacions de la societat civil en l’àmbit de la
joventut, així com afavorir la cooperación europea en
aquest àmbit.



Politica Social, Ocupació I Igualtat

Daphne III
Programa específic per prevenir i combatre la violencia
exercida sobre ìnfants, jovens i dones i protegir a les
víctimes i gruos de risc (2007 – 2013).

Accions del programa
Acció 1. La joventut amb Europa (intercanvis de joves,
suport a les iniciatives del jovent, projectes de
democracia participativa …).
Acció 2. Servei Voluntari Europeu.
Acció 3. La Joventut en el món.
Acció 4. Sistemes de suport de la joventut.
Acció 5. Suport a la cooperación europea en l’àmbit de
la joventut.



Medi Ambient i Energia

Erasmus Joves Emprenedors
Programa europeu d’intercanvi d’empresaris i
emprenedors.
Integració de la población romaní
Programa PROGRESS
Programa comunitari per a l’ocupació i la solidaritat
social (2007 – 2013).



Programa Europa amb la ciutadania
(2007 – 2013)

Cultura 2007

Objectius
Impulsar un espai cultural compartit per la ciutadania
europea i basat en una herencia cultural comuna,
mitjançant el desenvolupament d’una cooperación
cultural entre creadors/res, agents culturals i
institucions culturals dels països participants, amb la
finalitat d’afavorir el sorgiment d’una ciutadania
europea.

Objectius
Brindar a la ciutadania l’oportunitat d’interactuar i
participar en la construcción d’una Europa cada
vegada més propera, democrática i orientada
internacionalment, unida i enriquida gràcies a la seva
diversitat cultural, i d’aquesta manera, desenvolupar la
ciutadania de la Unió Europea; forjar una identitat
europea, basada en valors historia i cultura comunes;
fomentar el sentiment de pertinença a la Unió Europea
entre la ciutadania; millorar la tolerancia i la
comprensió mútua entre la ciutadania europea en el

Accions del programa
Projectes plurianuals de cooperación
Accions de cooperación
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Accions especials
Suport a organismos actius a escala europea en
l’àmbit cultural



De la idea a la fitxa de projecte

1.

El punt de partida: identificació de les
necessitats.
La consideració de les possibilitats tècniques,
humanes i financeres.
Els organismos cofinançadors i la valoració
del finançament comunitari.
La fitxa de projecte: l’instrument per a la
presentación de la idea.

2.
3.
4.



La preparació i presentació del
projecte

1.
2.

La revisió i el control de la documentació.
La constitució del partenariat: tipología de
socis i selección.
La realització d’accions de looby.
L’elaboració técnica del projecte.

3.
4.
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