
 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2022 

 

 
S’obre el termini per presentar propostes de projectes que puguin 
optar als fons europeus transfronterers per al període 2021-2027  
 

• La iniciativa està dirigida a entitats públiques i privades que vulguin impulsar 
projectes que responguin a algun dels objectius de l’Àrea Funcional de Muntanya 
de la zona Est del Programa POCTEFA 
 

• Es planteja una manifestació d’interès que té per objecte identificar línies 
d’actuació i estratègies territorials de promoció socioeconòmica del territori 
transfronterer dels Pirineus en l’era post COVID 

 
• Les propostes es podran enviar a través d’aquest formulari en línia fins al 31 

d’octubre  de 2022 

 
Aquesta manifestació d’interès s’inscriu en el programa de cooperació POCTEFA 2021-
2027, que preveu una dotació FEDER de 243 MEUR pels propers anys. Es tracta d’un 
programa europeu de cooperació transfronterera creat per fomentar el desenvolupament 
sostenible del territori fronterer entre Espanya, França i Andorra i, representa la sisena 
generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i 
social d’aquesta zona. El POCTEFA cofinança projectes de cooperació dissenyats i 
gestionats per actors d’ambdues vessants dels Pirineus. 
 
El nou període de programació de la cooperació territorial europea presenta com a 
novetat un objectiu polític per apropar les polítiques a la ciutadania: l’objectiu polític 5, 
que persegueix una Europa més propera als seus ciutadans, fomentant el 
desenvolupament integrat i sostenible de tots els tipus de territoris i les iniciatives locals, 
que es traduirà en noves modalitats de territorialitat de la cooperació. 

Per tal de donar compliment a aquest nou objectiu polític, s’obre aquesta manifestació 
d’interès, a entitats públiques i privades, per tal de rebre aportacions d’idees de possibles 
inversions europees  en  els àmbits identificats en l’Àrea Funcional de Muntanya: salut; 
especialització en l’esport; dinamització empresarial i estatut del treballador; i temàtiques 
transversals com la mobilitat i la connectivitat.  

Posteriorment, en una segona etapa (prevista pel 2023), es llançarà la convocatòria per 
a la selecció dels projectes transfrontereres per un import FEDER gairebé de 7 MEUR, 
que suposarà una inversió de més de 10 MEUR en territori pirenaic.  

En aquest sentit, l’Àrea Funcional de Muntanya, comprèn els territoris de la Val d’Aran, 
les comarques del Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, 
Berguedà, Ripollès, Garrotxa i el massís pirenaic de l’Alt Empordà. Com que es tracta 
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d’un programa transfronterer també s’inclou Andorra i les zones de l’estat francès dels 
Pirineus Orientals, l’Arieja, i l’Alta Garona.  


