
EINES I OPORTUNITATS DE 

FINANÇAMENT EUROPEU
PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

Curs de formació per les entitats membres de la Xarxa per a la Conservació de la Natura

4 píndoles formatives en línia: 14, 21, 28 de setembre, i 5 d'octubre de 2022 a les 10h.

Organitza: Amb la col·laboració de: Amb el suport de:



Eines i oportunitats de finançament europeu
per a la conservació de la natura

Setembre - octubre 2022

Objectius
Donar a conèixer les oportunitats de finançament europeu relacionades amb la conservació de la natura a disposició de
les entitats de Catalunya.
Oferir una visió global sobre els diferents fons europeus i conèixer els mecanismes per mitjà dels quals s’hi pot accedir.
Augmentar la capacitació de les entitats de la XCN per a incrementar l’accés al finançament europeu.
Preparar les entitats per maximitzar l’aprofitament dels recursos de la UE, especialment dels Next Generation EU.
Informar de les eines a l’abast de les entitats públiques i privades de Catalunya per fomentar l’accés al finançament
europeu.
Donar a conèixer exemples de projectes finançats per la UE amb participació catalana en tant que bones pràctiques en
l’obtenció de fons europeus a Catalunya.

Format
Curs gratuït. 4 píndoles formatives, en format en línia, d’una hora de durada entre setembre i octubre. Es pot participar
al curs sencer, o connectar-se a una o més sessions de forma individual. Es combinarà l’explicació teòrica, amb exemples
de projectes finançats per la UE a Catalunya, amb resolució de dubtes per part dels assistents. Formació organitzada per la
Xarxa de Conservació de la Natura amb la col·laboració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.

Professorat

Temari

Equip tècnic de l’àrea de fons europeus del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i, en el seu cas, responsables de la
gestió de fons europeus a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Nocions bàsiques sobre el funcionament de les institucions europees.
Nocions bàsiques sobre qüestions pressupostàries de la UE: Marc Financer Pluriennal (2021-2027) i Next Generation EU.
Arquitectura dels fons europeus: fons de gestió directa, fons estructurals i d’inversió europeus, Next Generation EU.

Dimecres, 14 de setembre 2022, 10h a 11.30h.
10h. Inauguració i benvinguda, per part de la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert, Honorable Sra. Victòria Alsina.
10.10h. Presentació del curs, per part de la directora de la XCN, Sandra Carrera.
Ponent: Conxita Font, responsable de fons europeus. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. Generalitat de Cat.

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i Componentes sectorials.
La governança dels Next Generation EU i les línies de finançament relacionades amb la conservació de la natura.
Convocatòries específiques.

Dimecres, 21 de setembre 2022, 10h a 11h.
Ponent: Aina Amat, tècnica de fons europeus. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. Generalitat de Catalunya

 1. Introducció als fons europeus. Eines per a la presentació de projectes. (1.30h)

2. Oportunitats Next Generation EU relacionades amb la conservació de la natura (1h)

Inscriu-te aquí

Organitza: Amb la col·laboració de: Amb el suport de:

https://forms.gle/rZ7qJ8vD2nankEPq5
https://forms.gle/rZ7qJ8vD2nankEPq5


Eines i oportunitats de finançament europeu
per a la conservació de la natura

Setembre - octubre 2022

Temari

Programa de Medi Ambient i Acció Climàtica (LIFE).
Horizon Europe (EIC, EIT, PRIMA...). El finançament en cascada.
Cos Europeu de Solidaritat.
Erasmus for Young entrepreneurs.

Dimecres, 28 de setembre 2022, 10h a 11.30h.
Ponent: Cristina Reichert, tècnica de fons europeus. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. Generalitat de Cat.

Aquesta sessió comptarà amb la participació de la Fundació Emys i la Fundació Pau Costa, que explicaran la seva
experiència amb l’execució dels programes explicats a la part teòrica.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
Fons Social Europeu Plus (FSE+).
Oportunitats en el marc dels Programes Operatius Pluriregionals d’Espanya (FEDER i Fons Social Europeu).
Cooperació territorial europea (2021-2027): POCTEFA, SUDOE, EUROMED, NEXT MED...
Fons de Solidaritat de la Unió Europea.

Dimecres, 5 d’octubre 2022, 10h a 11.30h.
Ponent: Marta Navarro, tècnica de fons europeus. Departament d’Acció Exterior i Govern Obert. Generalitat de Cat.

Aquesta sessió comptarà amb la participació d’una entitat de la XCN que explicarà la seva experiència amb l’execució
d’algun dels programes explicats a la part teòrica.

3. Altres fons europeus amb oportunitats per a la conservació del medi ambient (1.30 hores)

4. Fons europeus vinculats a la Política de cohesió 2021-2027 (1.30 hores)

Organitza: Amb la col·laboració de:

Curs exclusiu per entitats membres de la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN). 
Per participar al curs és necessària inscripció prèvia, dies previs a l'inici del curs rebreu un correu amb la informació per
connectar-vos. Per qualsevol dubte, podeu escriure a l'Anabel Cepas al correu acepas@xcn.cat

Inscriu-te aquí

Amb el suport de:

https://forms.gle/rZ7qJ8vD2nankEPq5
https://forms.gle/rZ7qJ8vD2nankEPq5

