
2021-2022
FORMACIÓ DE POSTGRAU

ESPECIALITZACIÓ EN

CAPTACIÓ I GESTIÓ DE 

FONS EUROPEUS
ESTRATÈGIES ACTUALS, TÈCNIQUES DE

DESENVOLUPAMENT I GESTIÓ DE PROJECTES 



Marc legal. Legislació europea i nacional aplicable; contractació de subvencions i acord entre socis
Coordinació i lideratge. Estructura de governança del projecte; Recursos Humans: El Rol del líder i la
gestió del partenariat; eines informàtiques de gestió 
Gestió tècnica. Gestió del risc; organització del seguiment tècnic; seguiment del pla de treball i 
dels indicadors
Gestió financera. Principis bàsics; control intern; elegibilitat de la despesa; control financer i auditoria 
Preparació d'informes. Informes narratius i informes financers. 
Comunicació i capitalització. Pla de comunicació, capitalització dels resultats, visibilitat i publicitat dels
fons
Tancament del projecte. Preparació del tancament, període de l'informe final al darrer tancament i
període obert a control. 

Les classes es portaran a terme els dimarts, de 16 a 20h de la tarda 
Inici del curs: dimarts 19 d'octubre de 2021, a la seu del Colpis

Lloc: c. Roger de Llúria, 155 Entresòl 1 de Barcelona

Més informació i inscripcions a: http://bit.ly/PostgrauFonsEuropeus
 

EL CURS ES FARÀ EN FORMAT PRESENCIAL 

FORMACIÓ DE POSTGRAU 2021-2022 
 Captació i Gestió de Fons Europeus. Estratègies actuals,

tècniques de desenvolupament i gestió de projectes
 
 

    Donar a conèixer les oportunitats de finançament de la Unió Europea 
    Capacitar en tècniques de preparació de candidatures
    Proporcionar eines bàsiques de gestió, control i avaluació de projectes europeus. 

L'enfocament estratègic i polític de la Unió Europea
El cicle de programació. Marcs financers. Modes de gestió d'instruments financers
Principals instruments financers. 
Mecanismes de selecció de projectes 
Mapa d'institucions gestores de fons

El triangle estratègia-projectes-finançament a les institucions
Planificació de la recerca de fons i identificació d'oportunitats
De la idea al projecte: adaptació, recerca de socis, involucració d'actors locals, redacció de la proposta
La convocatòria de subvencions. Ppresentació de candidatures i avaluació de propostes
Fase de contratació 

OBJECTIUS

DIRECTOR: ALBERT SORROSAL

MÒDUL 1. ESTRATÈGIES, POLÍTIQUES I INSTRUMENTS FINANCERS 
DE LA UNIÓ EUROPEA (12 hores)

MÒDUL 2. CAPTACIÓ DE FONS (32 hores)

MÒDUL 3. GESTIÓ I AVALUACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS (32 hores)

MÒDUL 4. FÒRUM D'EXPERIÈNCIES (4 hores)
3 casos d'èxit d'empreses i institucions catalanes

http://bit.ly/PostgrauFonsEuropeus

