
Objectius

Sessions dirigides a aprofundir coneixements i a reforçar capacitats 
específiques en l’àmbit del disseny, presentació i execució/gestió de 
projectes europeus.

Disseny, elaboració 
gestió de projectes 
europeus  
Barcelona 2  

 de 2022
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1. PRESENTACIÓ DELS DIFERENTS FONS QUE INTEGREN NEXT
GENERATION EU I MARC FINANCER PLURIANUAL 2021-2027.

Què hi ha (call for proposal, call for tender)? 

Quines convocatòries estan obertes? 

Elegibilitat, grups beneficiaris, recursos necessaris propis, enfocament 
temàtic, etc.

2. TOTES LES FASES PER PLANTEJAR UN PROJECTE
(TRANSNACIONAL) AMB ÈXIT, CENTRANT-SE EN: DISSENY

Idea de projecte/proposta viable

Anàlisi de termes de referència

Cerca de socis i formes de partenariat

Actors i rols principals

Redacció i presentació del projecte

Pla de comunicació

Càlcul de pressupost i aspectes financers

Criteris i passos d’avaluació i selecció en diferents fons

3. TALLER PRÀCTIC

Preparació d’un projecte / proposta finançats per la UE en base a uns 
Terms of References (reals -oberts en aquests moments- o ficticis)

Presentació dels projectes i simulació d’una avaluació i selecció real i “life” 
(amb diversos avaluadors)

4. LA GESTIÓ D’UN PROJECTE EUROPEU

Monitoreig

Avaluació del progrés

Auditoria

Cloenda del projecte

Anotacions -Dos and donts-

Revisió de dubtes i solucions

Conclusions



Docents 
Agustí Fernández de Losada. Llicenciat en Dret i màster en Estudis 
Europeus per la Universitat Autònoma de Barcelona, i diplomat en Gestió 
Pública per ESADE. Consultor sènior especialitzat en governança urbana i 
territorial, polítiques públiques urbanes, agendes globals, fons europeus i 
cooperació internacional; investigador sènior i director del Programa Ciutats 
Globals de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs); i professor 
associat del Grau de Relacions Internacionals de Blanquerna, Universitat 
Ramon Llull; i de l’IBEI (Institut Barcelona d’Estudis Internacionals) on 
imparteix el curs sobre relacions internacionals de les ciutats globals. És 
també expert en governança territorial del Programa EUROsociAL + de la 
Comissió Europea, urban adviser de Cities Alliance, soci fundador de Phare, 
Territorios Globales i vicepresident de la Fundació Interarts.

Alexander Heichlinger. Llicenciat amb un Màster (Mag.rer.soc.oec.) en 
Administració i Direcció d’Empresa per la Universitat Leopold Franzens 
d’Innsbruck (AT) i de la K.U. Leuven (BE). Després d´uns estudis doctorals 
a la Universitat de Maastricht (NL) va incorporar-se a l’Institut Europeu de 
l’Administració Pública (EIPA) on, des de 1997 fins a febrer de 2020, va ser 
membre sènior i mànager de la seva antena a Barcelona. En més de 20 anys 
ha dirigit, accelerat i desenvolupat nombrosos projectes multidisciplinaris 
i europeus de gran escala -com expert, consultor / gestor i formador- per 
a organitzacions públiques de tot Europa (duts a terme en tots els països 
de la Unió Europea) i més enllà, així com per a la majoria d’institucions 
europees (Comissió Europea, Parlament Europeu, Comitè de les regions). 
Va dirigir un dels seminaris i serveis d’aprenentatge insígnies titulat “Una 
estratègia exitosa per al finançament de projectes de la UE: què fer i què 
no” que s’ha dut a terme més de 30 vegades, capacitant i equipant amb 
els diversos aspectes de fons europeus a més de 1000 funcionaris públics i 
professionals de tota Europa.



Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

Durada 
20 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 h

Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management)
Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona

Destinataris  
Personal tècnic de l’Administració local que coordini i/o participi 
en projectes finançats amb fons europeus (àrees de relacions 
internacionals, promoció econòmica, serveis socials, educació, medi 
ambient, cooperació, etc.) així com secretaris i interventors, i en 
general, qualsevol tècnic municipal que vulgui ampliar coneixement 
en matèria de captació de recursos financers.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin la 
participació a un 80% de les hores lectives del 

curs  i l’assoliment dels coneixements bàsics del curs per mitjà de 
la participació activa, i la realització i superació dels exercicis i tasques 
que indiqui el docent.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia   de 2022. La 
inscripció és gratuïta i el nombre de places, limitat.
Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura 
territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible 
d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari de l’acció 
formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que 
trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.


