
ALGUNS NÚMEROS

OE 2.2 -  Aumentar a quota de fontes de 

energias renováveis locais no âmbito de 

estratégias energéticas mistas e planos em 

territórios específicos

OE 2.3 - Melhorarar a capacidade de 

utilização dos sistemas de transportes de 

baixo carbono existentes e respetivas 

ligações multimodais 

Eixo 3 - Proteger e promover os recursos 

naturais e culturais do mediterrâneo

OE 3.1 - Promover o desenvolvimento de 

um turismo marítimo e costeiro 

sustentável e responsável na área MED

OE 3.2 - Preservar a biodiversidade e os 

ecossistemas naturais, através do reforço 

da gestão em rede das áreas protegidas

Eixo 4 - Reforçar a governança do 

Mediterrâneo

OE 4.1 - Apoiar o processo de reforço e 

desenvolvimento de quadros de 

coordenação multilateral no Mediterrâneo 

para respostas conjuntas a desafios 

comuns

www.interreg-med.eu

O PROGRAMA

Dotação FEDER do Programa

224,3 milhões de euros

Dotação FEDER por Eixo

Eixo 1 - 71,7 milhões de euros

Eixo 2 - 44,8 milhões de euros

Eixo 3 - 76,2 milhões de euros

Eixo 4 - 17,7 milhões de euros

Taxa de cofinanciamento

85% - entidades públicas 

50% a 85%  - entidades privadas 

TIPOLOGIA DE BENEFICIÁRIOS

Entidades Públicas 

Autoridades Regionais 

Administração Local/cidades 

Agências de desenvovlimento regional e 

local

Entidades públicas de 

desenvolvimento/operadores públicos 

Entidades de planeamento do território

Universidades/Centros de 

investigação/Centros tecnológicos/Parques 

científicos  

PME/Operadores económicos/redes e 

clusters 

Câmaras do comércio da indústria e da 

agricultura 

Organizações não governamentais

Entidades formadoras

Autoridades portuárias, marítimas e de 

transporte  

EIXOS PRIORITÁRIOS /

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Programa de Cooperação Transnacional 

Interreg MED é um Programa Europeu de 

Cooperação Transnacional para o 

Mediterrâneo (MED) e tem como principal 

objetivo contribuir para o desenvolvimento 

do Mediterrâneo e reforçar a cooperação 

transnacional entre as regiões e países 

participantes, para o qual foram definidos 

4 Objetivos Gerais:

* Inovação e Crescimento

* Ligação entre regiões

* Qualidade ambiental

* Turismo sustentável

Eixo 1 - Promover as capacidades de 

Inovação no Mediterrâneo para um 

crescimento  inteligente e sustentável

OE 1.1 - Promover a atividade 

transnacional de clusters de inovação e de 

redes de setores-chave da área MED

Eixo 2 - Promover estratégias de baixo 

carbono e de eficiência energética em 

territórios específicos

OE 2.1 - Criar capacidades para uma 

melhor gestão de energia em edifícios 

públicos

 Agência para o Desenvolvimento e Coesão

Comissões de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional                     

REPRESENTAÇÃO NACIONAL 

 Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (França)

PROGRAMA Interreg Mediterranean 2014-2020

REGIÕES ELEGÍVEIS

57 Regiões de diferentes Estados Membros da UE 

da bacia do Mediterrâneo e de 3 Países 

candidatos (Albânia; Bósnia e Herzgovina; 

Montenegro)

AUTORIDADE DE GESTÃO

http://www.interreg-med.eu/

