Metodologia dels indicadors d’informació i comunicació

•
•

Indicadors de realització que indiquen el nombre i tipus d'actuacions en
matèria d’informació i comunicació que s'han portat a la pràctica.
Indicadors de resultat que avaluen els efectes directes de les actuacions
d'informació i comunicació.

Caldrà donar compliment a aquests indicadors al llarg de l'execució del PO per
aconseguir el repte d'incrementar substancialment el nivell de coneixement per part de
la ciutadania europea de la política regional implementada a través del FEDER.

A. Introducció dels indicadors de comunicació a SIFECAT1420
Per a aquest període de programació 2014-2020, els beneficiaris del PO FEDER de
Catalunya 2014-2020 hauran d’introduir directament a SIFECAT1420 els indicadors de
comunicació de les seves operacions. Els indicadors estaran associats a la darrera
versió activa de l’operació.
Es recomana que la introducció de dades a SIFECAT1420 es faci de manera contínua
i es recorda que s’ha d’omplir la informació sol·licitada en castellà.

Com?
• Cada acció desenvolupada tindrà associada un indicador de realització i un
indicador de resultats. En el cas que el tipus d'acció es repeteixi, s'introduirà a
l’aplicatiu tantes vegades com es realitzi anualment (és a dir, es generarà un nou
registre).
Per exemple:
-

Si es col·loca un cartell en diferents llocs de les instal·lacions del beneficiari,
s’ha de crear un registre per a cada cartell.
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A l'annex de l'Estratègia de Comunicació del Programa Operatiu (PO) FEDER de
Catalunya 2014-2020 i en resposta a l'establert en l'Annex XII del Reglament (UE)
nº1303/2013, per avaluar el grau d'avanç de les activitats d'informació i comunicació,
apareixen quantificades les previsions per a l’any 2020 dels indicadors de realització i
de resultats:

Nom acció comunicació

Indicador resultat

(Nº) Activitats i actes públics

Presentación del proyecto “nom
(Nº) Assistents
projecte” en el seminario XXX

2

(Nº) Accions de difusió

Difusión del proyecto “nom
projecte” en la página web “link a
pàgina web”

3

(Nº) Publicacions externes

1

5

Nº) Suports publicitaris

5

Nº) Suports publicitaris

5

Nº) Suports publicitaris

Folleto de presentación del
proyecto “nom projecte”
Cartel A3/placa del proyecto
“nom projecte” en la entrada de
las instalaciones del “nom
beneficiari”
Cartel A3/placa del proyecto
“nom projecte” en los
laboratorios del “nom
beneficiari”
Panel expositivo del proyecto
“nom projecte” presentado en el
seminario XXX

Execució Data
50

(%) Publicacions
distribuïdes / editades

100

(Nº) Punts de distribució

49

Suport
documental

Import

Presentación/

20/11/2016

-

€ programa

09/02/2015

-

€

seminari/panel

15/03/2017 522,00 €

Fullet publicat
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Tipus
Indicador realització
actuació

15/10/2015

20,00 € Foto cartell

15/10/2015

20,00 € Foto cartell

15/10/2015 100,00 € Foto panell

• Perquè el sistema de seguiment funcioni correctament, és essencial tenir
constància documental i/o fotogràfica de totes les accions dutes a terme que
s’enregistren al SIFECAT1420 i posteriorment a l’aplicatiu INFOCO2014 de
l’Autoritat de Gestió.
• Una mateixa acció de comunicació pot servir per omplir més d'un indicador:
per exemple, cada acte públic (reunions, participació a salons, fires,
conferències,...), es comptabilitza amb l’indicador d’activitats i actes públics i, en el
cas que s’hagi fet un panell expositiu del projecte cofinançat, es pot afegir
l’indicador “Suports publicitaris”.
• Com a mínim, i per donar compliment a les obligacions reglamentàries, per a cada
operació han de constar els indicadors següents:
- 1 indicador “Acció de difusió”: és la descripció del projecte a la pàgina web
del beneficiari.
S’aconsella fer servir la frase: Difusión del proyecto “nom projecte” en la página
web “link a pàgina web”
- 1 indicador “Suport publicitari”: és el cartell A3/placa permanent segons el
tipus de projecte.
S’aconsella fer servir la frase: Cartel A3/placa del proyecto “nom projecte”
en “lloc on es penja el cartell/placa” del “nom beneficiari”

Quan?
Amb l’objectiu que la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i
Regulació (DGPECR) pugui bolcar els indicadors a l'aplicatiu INFOCO2014 de la forma
més continuada possible, es demanarà aquesta informació semestralment (al febrer i
al setembre de cada any).
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B. Tipus d’accions de comunicació
1. Activitats i actes públics

Només es podran computar les activitats i actes públics organitzats pel beneficiari
(no als que es participa al no ser per exemple amb un estand en una fèria) i on es faci
referència explicita al FEDER (amb la utilització del logo o una referència al
cofinançament dins algun programa, presentació de l’acte...).
Una mateixa activitat realitzada més de 2 dies o en llocs diferents només computarà
una vegada però s’haurà de fer la suma dels assistents per tots els dies/llocs de
realització de l’activitat.
Els indicadors a complimentar relatius a aquest tipus d’accions de comunicació són:
•
(Nº) Activitats i actes públics realitzats
•
(Nº) Assistents a aquests actes
En el cas de grans esdeveniments (d’una duració de diversos dies i amb una temàtica
amplia i diversa en la que la temàtica dels Fons Europeus constitueix només una part
del contingut de l’esdeveniment, com és el cas, per exemple, de fires) els assistents a
considerar no han de ser el total d’assistents a l’esdeveniment en qüestió, sinó que es
farà una estimació dels assistents tenint en compte només els que han tingut accés als
continguts i a la informació proporcionada sobre els fons europeus.

2. Difusió en mitjans de comunicació
En aquest epígraf s’inclouen diferents tipus d'accions de difusió realitzades en mitjans
de comunicació (espots a TV, anuncis en premsa, falques en ràdio, "bàner" a
Internet, notes de premsa, pàgines webs, perfils en xarxes socials,...) utilitzats de
forma individual o formant part d'una campanya publicitària amb motiu de donar a
conèixer el PO o alguna de les seves actuacions concretes, o la política regional
europea, a la ciutadania. S’ha de fer referència explícita al FEDER o a la Unió
Europea.
Cal tenir especial cura en la diferenciació entre nota de premsa, notícia en premsa i
anunci en premsa. En el cas de les notes de premsa emeses que passin posteriorment
a ser notícies de premsa incloses en qualsevol mitjà de comunicació, es computarà
només la notícia, havent-se de suprimir el registre inicial de la nota de premsa en
l'aplicació per evitar la doble comptabilització. Si la notícia es repeteix en diferents
mitjans de comunicació, es computarà l’indicador només una vegada.
S’inclouran també les publicacions de licitacions, convenis, etc., tant en premsa com
en els diaris oficials corresponents de les operacions cofinançables pel PO.
En aquest grup d’accions només s’ha de complimentar un únic indicador:
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Es consideren activitats i actes públics els seminaris, jornades, actes de
presentació o d’inauguració de les operacions cofinançades, etc, sempre i quan la
totalitat o part del contingut a tractar estigui relacionat amb el FEDER o amb la política
de cohesió de la UE.

•

(Nº) Accions de difusió

En el cas de pàgines web, xarxes socials i blogs, es comptabilitzarà 1 acció per a cada pàgina
web/perfil en xarxes socials/ blogs de beneficiari. Es computaran més accions només per a
cada nova pàgina/apartat en pàgines web, tweets/entrades en xarxes socials, post en blogs on
es faci una referència explícita al FEDER o a la Unió Europea.

S’inclouen qualsevol tipus de publicacions editades en suport paper o electrònic com
ara llibres, fullets, tríptics, revistes, CD, DVD, vídeos,...) dirigits a la ciutadania amb
la finalitat de donar a conèixer el PO o alguna de les seves actuacions concretes, així
com aquelles relacionades amb la política regional europea.
Els indicadors a complimentar relatius a aquest tipus d’accions de comunicació són:
•
(Nº) Publicacions externes
Computarà per a cada exercici la publicació en si mateixa, i no el nombre d’exemplars
d’aquesta. La data que s’assenyalarà serà la corresponent a la primera de cada
anualitat.
•

(%) Publicacions distribuïdes/editades
S’assenyalarà el percentatge d’exemplars que s’ha distribuït respecte als editats. En el
cas de publicacions que es poden descarregar en línia, de manera oberta, aquest
percentatge serà necessàriament del 100%.

•

(Nº) Punts de distribució
Aquest indicador es refereix als punts en els que es distribueixen les publicacions per
tipus de destinataris (no el nombre de punts dintre de cadascú). Per exemple: 1.
Universitats, 2. Comunitats autònomes, 3. Cambres de comerç, ..., i així tants com es
disposi en cada organisme. També es considera, com un punt de distribució més, la
difusió electrònica (si es pot descarregar la publicació per internet o l’enviament massiu
per correu electrònic).

4. Informació a través de qualsevol tipus de cartellera
S’inclouen els diferents suports (pòsters, cartells, plaques, expositors, estands i/o
panells) que tenen la finalitat de donar a conèixer el PO o alguna de les seves
actuacions concretes entre la ciutadania.
S’inclourà també el material promocional realitzat (bolígrafs, carpetes, camisetes, pendrives...)
En aquest grup d’accions només s’ha de complimentar un únic indicador:
•
(Nº) Suports publicitaris

C. Import
S’estimarà el cost aproximatiu que ha implicat la realització de l’actuació de
comunicació, computant-se la despesa total realitzada, sigui cofinançada o suportada
per recursos propis. Si l’acció no ha implicat cap cost, se li assignarà valor zero. En el
cas d’activitats de comunicació amb un abast que sobrepassi l’àmbit del FEDER,
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3. Publicacions externes

s’estimarà el cost proporcional a la importància relativa que ha tingut la difusió
especifica del paper de la UE i la Política Regional en l’esmentada activitat.

Per presentar la documentació fotogràfica justificativa dels suports (plaques
permanents, cartells,...) s’aconsella realitzar una fotografia del conjunt de l’edifici on
està penjat el suport publicitari i una fotografia de només el suport on es vegi
perfectament el logo de la UE amb la referència al FEDER. Les fotografies han de tenir
una bona resolució.
Si es vol afegir més d’un fitxer com a suport documental, es recomana crear un Zip i
adjuntar-lo.
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D. Suport documental

