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Sessió de formació:  

 

“Factors d’èxit en la presentació de projectes europeus (EXT20210484)”  

 
 

Dades de l’acció formativa   

 
Data: dimarts 27 d’abril, 4 de maig, 11 de maig. 
Durada: 4,5 h. 
Modalitat: curs en línia (programa Zoom). 
Horari: de 10:00 h a 11:30 h. 
           
 
 
Objectius  

 
Els objectius del curs són: 
 

 Conèixer els fons europeus disponibles per a ens locals, en especial dels programes 
UE de gestió directa (Life, Horizon Europe, Erasmus +, Europa creativa etc.) i de 
Cooperació Territorial Europea (Interreg Europe, Urbact etc.) 

 Conèixer el cicle de vida dels projectes UE i aprofundir en la fase de preparació i 
presentació de la proposta. 

 Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de 
projectes i què cal tenir en compte  mitjançant exemples i recomanacions pràctiques. 

 Aprendre a cercar les convocatòries i plans de treball de programes europeus i 
identificar-ne els elements clau.  

 Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte: objectius, resultats, 
estructuració en paquets de treball i el pressupost.  

 
 
 
Continguts  

 
Sessió 1 
 
10:00 – 10:10 h  Benvinguda  

Obertura de l’acció formativa a càrrec de l’Oficina d’Europa i Estratègia 
Internacional de la Diputació de Barcelona per part del responsable de l’acció 
formativa / la cap de Secció. 

 
10:10 – 11:15 h  Objectius del curs i presentació dels participants 
 Marc financer pluriennal (2021-2017) i prioritats de la Unió Europea 
 Tipus de fons europeus (Programes comunitaris, Fons estructurals, etc.) 
 Identificació d’elements clau a les convocatòries i plans de treball de 

programes europeus. 
 
11:15 – 11:30 h Preguntes i tancament de la sessió. 
 
Sessió 2 
 
10:00 – 11:15 h  Benvinguda  

Cicle de vida dels projectes UE. 
Anàlisi de capacitats. 
Rol de l’entitat en el projecte: líder o soci 
Fitxa de la proposta i cerca de partenariat. 

 
11:15 – 11:30 h Preguntes i tancament de la sessió. 
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Sessió 3 
 
10:00 – 10:50 h  Benvinguda  

Definició i planificació de projecte (Paquets de treball, objectius, resultats i 
pressupost). 

 
10:50– 11:15 h  Experiència real d’un municipi de la província de Barcelona.  
 
11:15 – 11:30 h Preguntes i tancament de la sessió. 
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