PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS
DE CONTROLADOR DE PRIMER NIVELL DE LES DESPESES EFECTUADES PER
ACCIÓ EN RELACIÓ ALS PROJECTES: RAISE, S3CHEM I S34GROWTH

I.

Fonamentació:

ACCIÓ és membre de tres consorcis europeu per a l’execució de les extensions dels projectes
següents en el marc del Programa Interreg Europe, el programa europeu de cooperació
interregional sota l’objectiu “Cooperació Territorial” de la política de cohesió de la UE:
•

Enhancing social enterprises competitiveness through improved business suport
policies (RaiSE) (Index number PGI02238)

•

Smart Chemistry Specialisation Strategy (S3Chem) (Index number PGI00010)

•

Enhancing policies through interregional cooperation: New industrial value chains for
growth” (S34Growth) (Index number PGI01400)

ACCIÓ

Les extensions dels projectes tenen una durada de 12 mesos i els pressupostos i objectius
són els següents:
•

Raise
o Durada extensió: 1 de setembre 2021 – 31 d’agost 2022
o Pressupost global extensió del projecte: 292.315,00€
o Pressupost d’ACCIÓ dins de l’extensió del projecte: 68.000,00€

L’objectiu de l’extensió del projecte Raise és analitzar l’impacte que ha tingut la crisi del Covid19 en les polítiques públiques de suport a l’empresa social, a través de l'intercanvi
d'experiències i bones pràctiques a nivell interregional, la posada en comú de competències i
enfocaments regionals a nivell de serveis de suport al creixement i internacionalització de
l’empresa social, el treball en xarxa i la millora de les polítiques públiques de cada regió
participant.
•

S3Chem
o Durada extensió: 1 d’octubre 2021 – 30 de setembre 2022
o Pressupost global extensió del projecte: 354.630,00€
o Pressupost d’ACCIÓ dins de l’extensió del projecte: 61.430,00€

L’objectiu de l’extensió del projecte S3Chem és analitzar l’impacte que ha tingut la crisi del
Covid-19 en les polítiques públiques dirigides al sector químic, a través de l'intercanvi
d'experiències i bones pràctiques a nivell interregional, la posada en comú de competències i
enfocaments regionals a nivell de serveis de suport al creixement i com aprofitar els nous Fons
REACT-EU.
•

S34Growth
o Durada extensió: 1 d’octubre 2021 – 30 de setembre 2022
o Pressupost global extensió del projecte: 413.578,15€
o Pressupost d’ACCIÓ dins de l’extensió del projecte: 42.630,95€
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L’objectiu de l’extensió del projecte S34Growth és posar en comú bones pràctiques en matèria
post-COVID a través de l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques a nivell interregional. I
veure com cada regió utilitza els seus programes nous o existents per donar resposta a la
recuperació post-COVID i aprofita els nous fons europeus del període 2021-2027.

II.

Objecte del contracte:

ACCIÓ necessita nomenar un controlador de primer nivell extern que faci el control i la
verificació de les despeses realitzades per part d’ACCIÓ en el marc dels citats projectes,
conforme als requeriments de l’article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i a les
instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris del Ministeri d’Economia i Hisenda
(DGFC) sobre els sistemes de control pels projectes emmarcats en els programes de
cooperació.

ACCIÓ

Les verificacions de despeses del controlador de primer nivell es realitzaran durant l’execució
del projecte i abans de l’oportuna presentació dels informes de progrés al Secretariat Conjunt
del Programa Interreg Europe.
El controlador de primer nivell es compromet a realitzar el control i la verificació d’acord amb
els requeriments de l’article 125 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i en concret amb les
instruccions de la Direcció General de Fons Comunitaris sobre els Sistemes de control per als
programes emmarcats en el objectiu de “Cooperació Territorial Europea” Transnacionals i
Interregionals, Programació 2014-2020.
El contingut del treball de verificació cobrirà els següents aspectes:
o la conformitat dels béns i serveis entregats amb el projecte aprovat.
o la veracitat de la despesa declarada en concepte d’operacions o parts
d’operacions realitzades.
o la conformitat de la despesa i de les operacions, o parts d’operacions connexes,
amb les normes comunitàries i nacionals.

III.

Actuacions que comprèn el servei:

El contractista haurà de realitzar els següents informes periòdics de control:

IV.

-

Control Informe de Progrés del projecte Raise (Setembre 2021 – Agost 2022).
Realització del treball: Octubre-Novembre 2022.

-

Control Informe de Progrés del projecte S3Chem (Octubre 2021– Setembre 2022).
Realització del treball: Novembre-Desembre 2022.

-

Control Informe de Progrés del projecte S34Growth (Octubre 2021 – Setembre 2022).
Realització del treball: Novembre-Desembre 2022.

Requisits del licitador

El licitador haurà d'estar inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC), bé
individualment o com a soci exercint d'una Entitat Auditora a la qual pertanyi.
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El licitador ha de ser independent de les activitats i finances del projecte i estar qualificat per
a controlar financerament la participació del beneficiari en el projecte del qual tracta el present
procediment.
L’adjudicatari ha d'estar oficialment autoritzat per la Direcció General de Fons Comunitaris del
Ministeri d'Hisenda i Funció Pública abans que es presenti la primera certificació de despeses.
A més dels requisits exigits pel Programa Europe, l'empresari licitador haurà de comptar, amb
experiència i coneixement demostrable en almenys un contracte de control de primer nivell de
projectes emmarcats en els programes de Cooperació Territorial Europea (INTERREG),
cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea‐FEDER en
el període 2014‐2020.

V.

Subvencionabilitat:

El 85% de les despeses derivades d’aquest contracte seran cofinançades pel programa
Interreg Europe a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

ACCIÓ

VI.

Normativa d’aplicació:

Normativa regional, nacional i comunitària aplicable a l’activitat de control de les intervencions
del Programa Interreg Europe durant el període de programació 2014-2020.
Contractes de Subvenció dels projectes Raise, S3Chem, S34Growth i possibles esmenes i
documents que s’hi mencionen.
Acords de Consorci signats entre el Soci Líder i els socis dels projectes per a la implementació
dels projectes Raise, S3Chem i S34Growth.
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