
 
 
 
 

Lloc de realització: virtual a la plataforma Jitsi : enllaç 

Dates: 11 i 12 de març de 2021 

Horari: De 9:00 a 12:00 hores 
 
Inscripcions: enllaç  
Més informació a europedirectgirona@udg.edu  
  
Docents: 
Les tres sessions de formació seran a càrrec de la directora d’ELink, Mònica 
Plana, la responsable del Europe Direct Girona, Eva Monge, i el director d’ 
Eurolocal i col.laborador del Europe Direct  Girona, Joaquim Millan. Per part de 
la Generalitat de Catalunya serà Cristina Reichert, i per part de la Diputació de 
Girona, Jordi Llach.  

Mònica Plana és llicenciada en dret, especialitzada en Dret de la Unió Europea 
per la UB. És també professora associada de l’Àrea de Dret Internacional Públic 
de la Facultat de Dret de la UdG, on imparteix l’assignatura d’Institucions i 
Polítiques Europees des de 2005. Responsable de formació i assessorament de 
projectes europeus en el marc de l’Euroinstitut Català Transfronterer entre els 
anys 2011 i 2013. 

Com a directora d’ELink, la seva trajectòria professional està molt vinculada al 
món local on ha coordinat i gestionat projectes europeus de diferents àmbits 
temàtics en el marc dels programes següents: POCTEFA, SUDOE, MED, ENI 
CBC MED, INTERREG EUROPE, UIA, LIFE, EUROPA CREATIVA, EUROPA AMB 
ELS CIUTADANS i H2020. 

En els darrers anys, ha contribuït a aconseguir 12 milions d’euros en 
finançament europeu per a administracions locals. Col·laboradora de la xarxa 
Europe Direct a Catalunya. 

Acreditació: 

Europe Direct Girona realitzarà l’acreditació de l’assistència per als/les 
participants a l’acció formativa amb una assistència al 100% de les hores de 
formació. 

Metodologia: 
Sessions de treball on es combinarà la teoria a partir de ppts i fitxes amb 
activitats grupals per tal de consolidar els coneixements adquirits. El contingut 
del curs està estructurat en dos sessions. 
 

Fons i recursos de finançament europeus d’interès pels governs 
locals 2021-2027 

(Sessions pràctiques sobre com participar activament) 
 

https://meet.jit.si/CursFonsEuropeus
https://docs.google.com/forms/d/1U12XxY6paxrxjrfY5LnTxlrrS19kDK00vP4GKSv9H_M/edit
mailto:europedirectgirona@udg.edu
https://www.eurolocal-cas.com/
https://www.elinkeurope.eu/


 
 
 
DIA 1 

o 9:00 – 9:05 h  
Benvinguda a càrrec de la Dra. Francina Esteve, professora titular de l’Àrea de Dret 
Internacional Públic de la Universitat de Girona i directora Europe Direct Girona i 
Centre de Documentació Europea de la Universitat de Girona. 

o 9:05 – 9:10 h  
Presentació de les jornades, continguts i dels seus objectius a càrrec de Joaquim 
Millan.  

 
o 9:10 – 9:45 h  

Presentació d’ Europe Direct Girona a càrrec d’Eva Monge, responsable del centre. 
Presentació del servei de la Secretaria d’Acció exterior i de la UE de la Generalitat de 
Catalunya a càrrec de Cristina Reichert, tècnica de Fons europeus. 
Presentació del servei de programes europeus de la Diputació de Girona a càrrec de 
Jordi Llach, cap del servei. 
 

o 9:45 – 10:15 h 
Quin és el marc financer plurianual  actual (2021-2017) i quines són les prioritats de la 
Unió Europea? 
Tipologia de fons europeus. Dels programes comunitaris als fons estructurals. 
Especial referència, al Pla de Recuperació per Europa. 

 
o 10:15 – 10:45 h  

Quin és el calendari previst dels diversos fons europeus? 
Com podem identificar els elements clau a les convocatòries? 
 

o 10:45 – 11:00 h 
Debat i preguntes de les persones assistents. 
 

o 11:00 – 11:45 h  
Quin és el cicle de vida d’un projecte europeu? 
Com passem de la idea a dissenyar un projecte? 
Quines capacitats tenim i quines necessitem? 
 

o 11:45 – 12:00 h 
Debat i preguntes de les persones assistents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA: 



DIA 2 
 

o 9:00 – 9:45 h 
Rol de l’entitat en el projecte: líder o soci? 
Com fer la fitxa de la proposta de projecte. 
Cerca de socis, partenariat i recursos. 
 

o 9:45 – 10:00 h  
Debat i preguntes de les persones assistents. 
 

o 10:00 – 11:00 h  
Com fem la planificació de projecte (definir els paquets de treball, objectius, resultats i 
pressupost). 
 

o 11:00– 11:45 h  
Bones pràctiques del territori: capitalitzem. 
 

o 11:45 – 12:00 h 
Debat i preguntes de les persones assistents.  
 
Organitza: 
 

 
 
 
Amb el suport i col·laboració de: 
 
                
 
   
 
    
  
 
 
 
 
NOTA: en cas de que algunes de les persones ponents proposades no pogués participar es 
buscarà una alternativa amb el mateix perfil i coneixements. 
 
 
  
 


