
Breus antecedents i objectius de la formació

En un escenari de crisi provocat per la COVID19 i la guerra d’Ucraïna, 
la Unió Europea (UE) compta amb un paquet d’estímul que ha de ser-
vir per promoure la recuperació i la transformació del model socio-
productiu posant les bases per una societat més moderna, sostenible 
i justa. El paquet està integrat pel pressupost ordinari de llarg termini, 
el Marc Financer Plurianual 2021-2027, i per l’instrument temporal Next 
Generation EU (NGEU), dirigit a mitigar els estralls de la pandèmia i a 
impulsar un procés de recuperació i transformació basat en la doble 
transició ecològica i digital i en la cohesió social. En aquest context, els 
governs locals han de tenir un paper molt significatiu ja que gestionen 
competències claus en bona part dels àmbits prioritzats per la UE.

Passats dos anys des de l’activació del pressupost, els governs locals 
catalans es troben amb dificultats per absorbir els recursos financers 
que tenen a l’abast. A banda de les dificultats inherents als propis pro-
grames i a les convocatòries que es publiquen, un marc normatiu com-
plex i la manca de recursos i capacitats especialitzades fa que no pu-
guin optimitzar l’accés als fons. També es detecten dificultats a l’hora 
d’executar els projectes ja finançats.

Per donar continuïtat a la formació oferta des de 2021, la Federació de 
Municipis de Catalunya ha definit un nou programa destinat a reforçar 
les competències tècniques dels governs locals del país per tal que pu-
guin participar de manera més eficient en el pressupost europeu (Next-
GenEU i MPF 2021-2027). Els objectius específics d’aquesta formació 
que serà eminentment pràctica són:

El “canvas”  
dels projectes europeus.  
Disseny, presentació,  
implementació, 
monitoreig i  justificació 
16, 23 i 30 de gener i 6 de febrer de 2023



- Entendre el context en el que es defineix el pressupost europeu.

- Conèixer les característiques del pressupost europeu i dels principals 
instruments financers que conté.

- Entendre les característiques de les convocatòries que es publiquen 
(elegibilitat, cofinançament, requisits). 

- Aprendre a plantejar un projecte de forma exitosa (necessitats, pri-
orització, encaix en les convocatòries, definició d’objectius, tasques, 
resultats, pressupost, sistemes de monitorització i avaluació, comuni-
cació, etc.).

- Aprendre a executar i justificar els projectes de forma adecuada.

Les sessions formatives examinaran l‘esquema conceptual amb tots els 
elements que descriuen una proposta de valor d’un projecte europeu 
així com el model de gestió per la seva execució - el CANVAS dels pro-
jectes europeus.
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1. Presentació dels diferents fons que integren Next Generation EU i el Marc 
Financer Plurianual 2021-2027. Què hi ha (call for proposal, call for tender)? 
Quines convocatòries estan obertes? Elegibilitat, grups beneficiaris, recur-
sos necessaris propis, plantejament estratègic i polític municipal, enfoca-
ment temàtic, etc.

2. El “canvas” d’un projecte (transnacional) amb èxit; el disseny, de la idea 
al projecte/proposta viable, anàlisi de termes de referència,  busca de so-
cis- formes de partenariat; actors i rols principals; pla de comunicació;  la 
redacció i presentació del projecte, càlcul de pressupost, temes financers; 
criteris i passos d’avaluació i selecció en diferents fons;

3. Continuació: L’execució i gestió d’un projecte europeu adjudicat, el moni-
toreig, avaluació del progrés, la justificació (financera i tècnica), auditoria, 
cloenda del projecte;  

4. Taller pràctic dirigit a preparar en grups de 4-6 un projecte / proposta fi-
nançats per la UE a base uns Terms of References (reals-oberts en aquests 
moments);  

5. Presentació dels projectes i simulació d’una avaluació i selecció real - 
“life” (amb portaveu – coordinador, defensa, puntuació/avaluació) 
Anotacions finals -Dos and donts- i revisió de dubtes i solucions, conclusions.

Docents
Agustí Fernández de Losada. Llicenciat en Dret i màster en Estudis Euro-
peus 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 gover-
nança territorial del Programa EUROsociAL + de la Comissió Europea, urban 
adviser de Cities Alliance, soci fundador de Phare, Territorios Globales i vice-
president de la Fundació Interarts.

Alexander Heichlinger. Llicenciat amb un Màster (Mag.rer.soc.oec.) en Admin-
istració 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 / ges-
tor 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 tit-
ulat “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.



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

Durada 
20 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 h, amb 30 minuts de pausa per sessió.

Destinataris
La formació es destinarà a electes, directius i tècnics de l’administració 
local de Catalunya, amb preferència pels membres de l’FMC,  amb o sense 
coneixement previ en matèria de fons europeus.

Certificat
Es lliurarà un certificat d'assistència a les persones que acreditin la participació a 
un 80% de les hores lectives de tres sessions, com a mínim, i d'aprofitament si a 
més, acrediten l’assoliment dels coneixements bàsics del curs per mitjà de la 
participació activa, i la realització i superació dels exercicis i tasques que 
indiquin els docents.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 10 de gener de 2023. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions es 
tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim 
nombre d’ajuntaments possible) 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.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya


