Projetos de cooperação transfronteiriços
INTERREG V – POCTEP – Espanha e Portugal
23 de janeiro de 2018
Encontra-se anunciada a abertura da segunda convocatória para apresentação de
projetos de cooperação transfronteiriços entre Portugal e Espanha – POCTEP,
convocatória esta, aberta a todos os eixos e prioridades.
Eixos prioritários:
1-Crescimento inteligente através da cooperação transfronteiriça para a promoção
da inovação |
2-Crescimento inclusivo através da cooperação transfronteiriça para a
competitividade empresarial|
3-Crescimento sustentável através da cooperação transfronteiriça para a
prevenção de riscos e melhor gestão de recursos naturais |
4- Melhoria da capacidade institucional e a eficiência da administração pública
através da cooperação transfronteiriça.
Objectivos temáticos:
1-Potenciar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação |
3-Melhorar a competitividade das pequenas e médias empresas |
5-Promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e gestão de riscos|
6-Preservar e proteger o ambiente e promover a utilização eficiente dos recursos|
11-Reforçar a capacidade institucional das autoridades públicas e das partes
interessadas e a eficiência da administração públicaO prazo para apresentação de candidaturas será entre o dia 28/2/2018 e o dia
28/3/2018. A data de início de elegibilidade de despesas é dia 1/1/2016 com o
prazo limite de execução do projeto a 31/12/2021.
No decorrer do mês de fevereiro serão aprovadas e divulgadas as condições base
desta convocatória, em todo o caso os requisitos dos projetos são:





Contar com, pelo menos, dois beneficiários, um de cada Estado
Ter caráter transfronteiriço
Enquadrar-se numa única das prioridades de investimento do Programa e
responder ao objetivo específico da mesma
Ter uma clara orientação para resultados e contribuir objetivamente para o
desenvolvimento das regiões elegíveis

Elegibilidade geográfica:
O programa pretende articular a cooperação entre Portugal e Espanha através de
5 áreas transfronteiriças:
1-Galicia-Norte de Portugal | 2-Norte de Portugal-Castilla y León | 3- Castilla y
León-Centro de Portugal | 4-Centro-Extremadura -Alentejo |5-Alentejo-AlgarveAndalucía
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A primeira convocatória de candidaturas para este programa decorreu
entre o dia 30 de outubro de 2015 e 22 de janeiro de 2016. Das 456 candidaturas
apresentadas, 135 foram aprovadas. Das candidaturas aprovadas pelo menos 17
são projetos que estão direta ou indiretamente, ligados ao turismo.
Lista de beneficiários da 1ª convocatória:
http://www.poctep.eu/sites/default/files/135_candidaturas_aprobadas_1_conv_o
k_0.xlsx
A informação necessária para apresentação de candidaturas encontra-se publicada
na página web do programa ( www.poctep.eu).
Consulta ao anúncio:
http://poctep.eu/sites/default/files/anuncio_convo2_cs_19_12_17_pt.pdf
Manual de Gestão de Projetos – Programa de Cooperação Interreg VA
Espanha e Portugal:
http://www.poctep.eu/sites/default/files/documentos/1420/manual_gestion_pt_v
final_28_08_17.pdf
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