MODELO DE ACORDO DE COOPERACIÓN PARA O PROXECTO
INTERTERRITORIAL/TRANSNACIONAL "denominación do proxecto”

CONSIDERANDO que o Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 17 de decembro de 2013, polo que se establecen disposicións
comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social
Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento
Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e polo que se establecen as
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao
Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo e Marítimo e da
Pesca, e se derroga o Regulamento (CE) nº 1083/2006, do Consello, establece nos
artigos 32, 34 e 35 a cooperación no marco do Desenvolvemento Local Participativo
(DLP).
CONSIDERANDO que o Regulamento (UE) 508/2014 (UE) nº 508/2014 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014, relativo ao Fondo
Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se derrogan os Regulamentos (CE) nº
2328/2003, (CE) nº 861/2006, (CE) nº 1198/2006 e (CE) nº 791/2007 do Consello, e o
Regulamento (UE) nº 1255/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, establece nos
artigos 62 e 64 a cooperación no marco do desenvolvemento sostible das zonas
pesqueiras.

CONSIDERANDO que o Programa Operativo para España do FEMP, aprobado por
decisión de execución da Comisión de 13.11.2015 C(2015) 8118 final, contempla no
apartado 5.1 a información específica sobre a aplicación de estratexias de
desenvolvemento local participativo.

CONSIDERANDO que a orde do 3 de agosto de 2016 da Consellería do Mar pola que
se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de
concorrencia competitiva, a proxectos de cooperación interterritoriais e transnacionais
dos Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP), para o desenvolvemento
sostible das zonas de pesca no marco do do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca
(FEMP) 2014-2020, ao abeiro das Estratexias de Desenvolvemento Local Participativo
(EDLP), e se convocan as correspondentes ao ano 2016, prevé no artigo 6 que os
socios cooperantes asinarán un acordo de cooperación, e establece o seu contido
mínimo.

Os abaixo asinantes, en representación do Grupo de Acción Local do Sector
Pesqueiro (GALP)/Asociación, comprométense á execución do proxecto de
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cooperación definido no presente Acordo e certifican a veracidade da información
contida neste.

Cláusula primeira. Obxecto do acordo
O obxecto do presente Acordo é a organización dun partenariado (asociación) co fin
de realizar o proxecto “denominación” , de conformidade co recollido no anexo 1.
O presente Acordo define as modalidades de cooperación entre as partes asinantes e
determina as súas responsabilidades na execución do proxecto de cooperación. O
proxecto se encadra na prioridade 4 do FEMP.
Cláusula segunda. Duración do acordo
A duración prevista do acordo é de XXX de XXX de 20XX ata XXX de XXX de 20XX
(nº meses). Durante este período (nº) proxectos de cooperación serán implementados,
formando xuntos un proxecto de cooperación interterritorial/trasnacional con
actividades conxuntas.
O acordo rematará cando os beneficiarios se liberen das súas obrigas respecto aos
outros beneficiarios, aos organismos de xestión e aos controis que podan ser
efectuados polas autoridades competentes tanto autonómicas, como estatais ou
europeas.
Cláusula terceira. Lugar das actividades do proxecto
Todas as actividades do proxecto levaranse a cabo polas entidades e nas zonas que
se indican a continuación:
Entidade

Zona pesqueira

Cláusula cuarta. Obrigas e responsabilidades
1.

O socio coordinador realizará as seguintes funcións:
a) Informa ao organismo de xestión da posta en marcha do proxecto de
cooperación.
b) A coordinación e o seguimento do proxecto: dirixir e supervisar a execución do
proxecto e as tarefas de cada socio.
c) A preparación de informes sobre a marcha do proxecto de cooperación.
d) A verificación do cumprimento dos compromisos de cada socio.
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e) Responde, en tanto que interlocutor e de conformidade cos outros
beneficiarios, das solicitudes de información que puidera formular o organismo
de xestión.
f) Asume as obrigas definidas para os outros socios, como socio en sé mesmo do
proxecto.
2.

Os socios son responsables de:
a) Executar as actividades previstas conforme ás modalidades e aos prazos
establecidos no proxecto.
b) As operacións administrativas e financeiras dirixidas por aquel dentro do
proxecto.
c) O financiamento do proxecto para a parte que lle corresponde.
d) Proporcionar ao socio coordinador información das actividades no momento
que corresponda.
e) Informar inmediatamente ao socio coordinador de calquera suceso que poda
causar interrupción temporal ou permanente ou calquera outra desviación da
operación.
f) A conservación de todos os rexistros que xustifiquen os gastos realizados e
que amosen evidencia da natureza da cofinanciación pública.
g) Proporcionar todos os documentos necesarios para un control o unha auditoría
realizada polas autoridade competentes.
h) Respetar as regras nacionais e comunitarias aplicables ao financiamento polo
FEMP.

Cláusula quinta. Responsabilidades
1.
Cada socio (incluíndo o coordinador) será responsable ante os demais socios
por calquera responsabilidade, danos e custes derivados da falta de cumprimento dos
seus deberes ou obrigas, como se establecen neste acordo.
2.
En caso de forza maior, ningunha das partes será responsable por no cumprir
coas obrigas que se deriven deste acordo. En tal caso, o socio participante deberá dar
conta desto inmediatamente por escrito aos outros socios da operación.
Cláusula sexta. Idiomas de traballo
Os idiomas de traballo do partenariado serán XXX. Calquera documento oficial interno
da operación deberá estar dispoñible nos seguintes idiomas:XXXX
Cláusula sétima. Dereito aplicable, tradución de idiomas
1.
Calquera controversia entre as partes que xurdan da interpretación ou
aplicación das disposicións do Acordo e que no poda solventarse mediante acordo
amistoso entre as partes, ou no seo do Comité de Dirección do proxecto, someteranse
aos tribunais competentes que correspondan á sede social do GALP coordinador.
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E responsabilidade do Comité de Dirección do proxecto definido no apartado 7 do
anexo 1 tratar os litixios entre os socios ou entre o/s socio/s e o socio coordinador.
Neste senso, o coordinador informará ao resto dos socios sobre o conflito.
2.
No caso de tradución deste acordo e o seu anexo, prevalecerá a versión no
idioma XXX.
Cláusula oitava. Modificación do acordo
Este acordo só poderá modificarse por escrito por medio dunha adenda asinada por
todas as partes implicadas.
No caso dunha modificación do proxecto aprobada polos beneficiarios e polo
organismo de xestión, o presente acordo deberá ser obxecto dunha adenda.
Cláusula novena. Inclusión de novos socios (opcional)
Outros grupos/asociacións público-privadas que teñan aprobada unha EDLP pódense
incluír nunha adenda ao presente acordo no caso de expresar o seu desexo, sempre
que todos os socios participantes estén de acordo en ampliar o partenariado e
modificar o orzamento.
Cláusula décima.
O presente Acordo está supeditado á aprobación da concesión de subvencións ao/s
proxecto/s polos respectivos organismos de xestión.

Anexo ao presente Acordo e como parte do mesmo figura o seguinte documento:

Anexo 1: Descrición do proxecto e orzamento

Datos do Socio 1 (socio coordinador):
Nome oficial da entidade:
Nome do representante legal (conacto do proxecto)
Nome da persoa de contacto para a cooperación:
Dirección completa:
Teléfono:
E-mail:
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Idiomas:
Data:
Sinatura

Socio 2
……
Descrición do proxecto de cooperación interterritorial/transnacional
“denominación”
1. Obxectivos e grupos destinatarios del proxecto
1.1. Os obxectivos do proxecto son:


Obxectivo xeral:



Obxectivos específicos:

1.2. O grupo obxectivo, beneficiario do proxecto é ........................., incluíndo:
a) ●
b) ●

2. As actividades do proxecto.
2.1 Cada socio do proxecto vai a elaborar e presentar un proxecto en nome das súas
respectivas asociacións/GALP, seguindo as normas e directrices establecidas polas
súas respectivas EDLP e os organismos de xestión, incluíndo actividades que terán
lugar na súa zona que axudan a acadar os obxectivos do proxecto de cooperación
2.2. As actividades conxuntas e os beneficiarios do proxecto son:
Actividades e período
Período/datas:
Actividade:

Número de participantes e produtos resultantes
Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:

Período/datas:
Actividade:
Período/datas:
Actividade:

Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:
Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:

Período/datas:
Actividade:

Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:
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Período/datas:
Actividade:

Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:

Período/datas:
Actividade:

Nº de participantes por entidade:
Resultado/s:

3. Actividades dos socios do proxecto:
Ademais das actividades conxuntas acordadas no proxecto, os socios do proxecto
levarán a cabo actividades na súa propia zona que axudan a lograr os resultados do
proxecto de cooperación:
3.1 Zona pesqueira/GALP-Asociación
Actividades e períodos/datas

GALP/asociación responsable

3.2 Zona pesqueira/GALP
……

3. Persoas ou entidades colaboradoras
Para cada GALP/Asociación, describir as persoas ou entidades colaboradoras do
territorio (só no caso de que existan compromisos escritos de colaboración)
GALP/Asociación
Denominación
Tipo de entidade
Socios
Nº socios/as
Nº mulleres
Ámbito territorial
Describir a colaboración
prestada á organización
no proxecto

4 Orzamento do proxecto
Nombre do GALP/Asociación

Orzamento máximo previsto
do proxecto (€)
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Orzamento total previsto do proxecto

7
V1.22.08.2016

5. Cronograma de execución por actividades
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M20

M21

M22

M23

M24

Actividade 1
Actividade 2
Actividade 3
Actividade 4
Actividade 5
Actividade 6
Actividade 7
.................

Actividades
Actividade 1
Actividade 2
Actividade 3
...................
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6. Resultados esperados.
6.1 Resultados esperados do proxecto de cooperación para os beneficiarios potenciais
e para as organizacións participantes.
Os resultados xerais directos son os seguintes:
a)
b)
c)
d)
e)
6.2 Indicadores detallados baseados na EDLP do GALP/Asociación definidos no
proxecto para cada socio
a)
b)
c)
d)
e)

7. Financiamento do proxecto
7.1. O proxecto de cooperación "…………." consta de XX proxectos independentes de
cooperación.
7.2. Todos os grupos de acción local asociados no proxecto cubrirán os seus propios
gastos de viaxe e aloxamento das acciones común e as reunións do comité de xestión
do proxecto (cada un terá o seu propio orzamento).
7.3 Os custes para a organización das accións conxuntas serán cubertos polo socio
que está organizando a acción ou segundo o acordo asinado entre os socios do
proxecto. Custes de organización de: aluguer salas, tradución, etc.
(Incluír condicións para os custes de accións comúns, de ser o caso)
8. Organización e seguimento do proxecto de cooperación
O proxecto "denominación” será xestionado por un Comité de Dirección, para a súa
execución e seguimento, formado por XX membros de cada GALP/Asociación
participante. En total, o comité ten XXX membros. O comité reunirase XX veces
durante o proxecto (X reunión en XX, X reunión en XX,...).
Especificar a composición detallada do Comité de Dirección, o seu papel e funcións así como o
proceso de toma de decisións
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