
	  	  

 

Seminari 

El Pressupost Europeu 2014-2020: Quines 
oportunitats ens ofereix als ciutadans i les 
empreses? 

 
Barcelona, 17 de juny de 2013, 9:30h. – 19:30h. 
Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a 08037 Barcelona 
 
Objectius 
1. Conèixer el pressupost de la Unió Europea, les seves principals característiques, i el seu procés 

d’elaboració i aprovació. 
2. Conèixer la lògica i las diferents polítiques de la Unió Europea, el desplegament en programes 

temàtics, i com aquests programes se concreten en projectes. 
3. Identificar les prioritats i elements crítics dels nous fons i programes europeus per aconseguir 

una posició avantatjosa. 
4. Obtenir una visió general sobre com impulsar, planificar i gestionar projectes europeus. 
 
 
PROGRAMA 
 
9:30h - Inscr ipc ions 
 
9 :45h - Benvinguda a càrrec de la Sra .  Anna Parés ,  

degana del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya 

 
10:00h - Introducció a l  pressupost europeu 
 
10:30h - E l  pressupost europeu 2014-2020: 

Claus i oportunitats de l’estat de negociacions 
 
11:15h Coffee break 
 
11:30 - La pol í t ica reg ional de la Unió 

Europea: 
• Prioritats del FEDER 
• Prioritats del FSE 
• Prioritats de la Cooperació Territorial 

Europea 
 
13:00h - E l  futur de la Pol í t ica Agràr ia Comuna: 

• Prioritats del FEADER 
 

 
 
13:30h – 15:00h Dinar 
 
15:00h – E ls programes temàt ics :  
 

• Horitzó 2020: Programa Marc de R+D 
• Europa Creativa 
• Competitivitat per a les PIMEs 
• Erasmus per a tots 
• LIFE 
• Salut per al Creixement 
• Europa per als ciutadans 

 
17:00h – E lements pràct ics per a la preparac ió 

de projectes europeus 
 

• Característiques dels projectes europeus 
• La planificació i la redacció 
• La gestió, el seguiment i el tancament 

 
19:00h Cloenda

 
 



	  	  

 

 
 
DESTINATARIS: Empreses, institucions i Administracions Públiques que estiguin 

duent a terme projectes a nivell europeu, o altres empreses i 
institucions que vulguin iniciar-se en els processos d’impuls, 
planificació, gestió  i finançament de projectes de la Unió Europea. 
També pot ser d’utilitat a nivell divulgatiu per a periodistes i 
estudiants. 

 
DURADA DEL SEMINARI: 8 hores. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 
 
DRETS D’INSCRIPCIÓ:   190 euros (col·legiats i socis de la FCE, descompte 15%).  

   Adreceu les vostres peticions http://goo.gl/RgOZZ  
 
ORGANITZA:   Maurilia Knowledge, www.maurilia.net, info@maurilia.net 
 
 
 

PONENTS 
 
 

PATRIZIO FIORILLI, Portaveu de Pressupostos de la Comissió Europea. Va 
estudiar periodisme i comunicació a la Universitat Libre de Brussel·les (ULB). 
Entre 1988 i 1997 va ser cap d’edició de BBC World Service a Londres. Entre 
1997 i 2000 va treballar com a consultor a Londres. Entre 2000 i 2003 va ser 
agregat de premsa al Comitè de les Regions a Brussel·les. Entre 2003 i 2010 va 
ser responsable de premsa i comunicació al CMRE a Brussel·les. Va ser 
professor de comunicació al IHECS a Brussel·les entre 2007 i 2010. Des de 
2010 és portaveu de Janusz Lewandowski, Comissari responsable del 
pressupost de la UE, de la Comissió Europea. 

 
 
 
 

STÉPHANIE HOREL, és consultora i formadora, amb una extensa experiència 
en gestió de projectes europeus. Actualment és Team Leader del projecte 
ENPI Training Public Administration in the European Neighbourhood Partner 
Countries. Des de 2001, ha estat gestora de diferents projectes en l’àmbit 
europeu, i ha impartit cursos en els àmbits de la Política Exterior de la UE, el 
Fons europeus (en particular ENPI i IPA), i la cooperació Euro-Mediterrània. 
 
 
 
 
JOSEP RODRÍGUEZ, Responsable de suport als governs locals a l'Oficina de 
Cooperació Europea de la Diputació de Barcelona de de l’any 2000. Enginyer 
tècnic i Llicenciat en Humanitats, expert en la preparació i gestió de projectes 
de cooperació europea i internacional. És avaluador extern de la Comissió 
Europea per a programes d'aprenentatge permanent i ciutadania.   
 

 
 


