20/09

9.00h - 14.00h Les institucions comunitàries i les
fons d'informació

Les prioritats de la programació comunitària 2014-2020
Les oportunitats de ﬁnançament de la Unió Europea:
iIntroducció i classiﬁcació
La convocatòria
La recerca d'una convocatòria europea. Els documents
de referència: plans de treball, convocatòries, formularis.
Lectura i interpretació de les convocatòries.
Fons indirectes o estructurals.
Els principals programes europeus indirectes de la
programació 2014-2020.

14.00-15.30h Pausa
15.30h - 18.30h Programes Directes

Els principals programes europeus directes de la
programació 2014-2020: presentació i aprofundiment
en els diferents programes (Horizonte 2020, Europa
Creativa, Europa per a els ciutadans, COSME, EASI,
ERASMUS+, DG Justícia, Programa amb països tercers...)
Taller pràctic
Investigació de convocatòries d’ interès a Internet, anàlisi
dels formularis i documents i identiﬁcació de potencials
idees per a un projecte.

21/09

09.00h - 14.00h Taller de euro-projectació
Cicle de la gestió de projectes i marc lògic

14.00-15.30h Pausa
15.30 Taller avançat de redacció d'un projecte
Elaboració d’una proposta de qualitat

22/09

9.00h - 14.00h Gestió del projecte

Gestió dels pressuposts i rendició de comptes

14.00-15.30h Pausa
15.30h - 18.30h Comunicació i difusió
Conclusions i avaluació ﬁnal del curs

DURADA: 24H

CURS:
" R E D A C C I Ó I G E ST I Ó D E
PROJEC TES EUROPEUS"

Mallorca

20-22/09/2017

Ediﬁ ci Sa Riera. Aula 9
C. Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n - Palma

Impartit per:

Marco Boaria, responsable de l'Àrea de
Desenvolupament Recurs d'ALDA
Soﬁa Corsi, tècnica de desenvolupament de projectes
d'ALDA
Destinataris:
* Volen aprendre i/o millorar les competències
en ﬁnançament comunitari, amb la ﬁnalitat
d’incrementar la capacitat d’ús dels programes
europeus.
* Tenen interès per desenvolupar competències per
poder crear una proposta de projecte i/o aprendre a
gestionar una iniciativa ja aprovada, des del punt de
vista dels continguts, administratius i ﬁnancers.
Número de places:
ﬁns completar l'aforament. Imprescindible inscripció prèvia.
Certiﬁcat d'assistència emès per ALDA.
Col·labora:
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?

