
Programa formatiu: Com accedir als instruments de finançament europeu? 
Assessorament a ONGDs per identificar oportunitats de finançament i dissenyar intervencions amb valor 

A Catalunya existeixen molts pocs programes formatius 
personalitzats per ajudar a les responsables de les ONGDs a 
accedir a instruments de finançament europeu. Es necessiten 
persones i organitzacions preparades per innovar en front de les 
noves necessitats socials. Es necessiten, també, persones amb la 
capacitat d’identificar noves oportunitats de finançament i crear 
xarxes de socis europeus amb la capacitat de multiplicar les 
nostres propostes d’intervenció social. Per aquesta raó, NOVACT 
(www.novact.org) i CIEMEN (www.ciemen.org), en col�laboració 
amb l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i 
l’Ajuntament de Barcelona, han creat un programa formatiu pilot 
que vol ajudar a 10 ONGDs a reflexionar sobre les oportunitats de 
finançament europees que poden ajudar-les a innovar i enfortir la 
seva aposta pel canvi social. Aquest programa no pretén formar al 
personal en “llistats d’oportunitats”. El seu objectiu és oferir 
assessorament personalitzat a les persones responsables 
d’identificar i dissenyar intervencions innovadores que vulguin ser 
finançades per la Unió Europea. A través d’un servei de coaching 
personalitzat de 8 hores ofert per experts en instruments de 
finançament europeu, es pretén crear un espai de reflexió conjunta 
sobre les necessitats de l’organització i les possibilitats d’innovar 
de què disposen. 

 
 

OBJECTIUS: 

1. Desenvolupar les habilitats de les persones amb responsabilitat 
d’identificar instruments de finançament europeu a les ONGDs, per 
tal que puguin formular programes i actuacions amb un major grau 
d'eficàcia i eficiència. A través d’un assessorament especialitzat, 
s'utilitzaran eines de gestió per identificar correctament les 
necessitats d’innovació de les ONGDs i les convocatòries i 
contractacions públiques de la Unió Europea que millor s’adaptin a 
les estratègies de la organització.  

2. Contribuir a crear xarxes de socis i contactes a nivell europeu 
per tal que les ONGDs puguin dissenyar intervencions amb la 
capacitar de multiplicar les seves estratègies a nivell europeu. 

3. Fomentar la visibilitat de les ONGDs catalanes a l’entorn europeu 
i el seu missatge en els espais de reflexió i presa de decisions. 

4. Acompanyar la redacció de propostes europees de les ONGDs 
per tal de maximitzar el valor afegit de les organitzacions, 
identificar correctament les expectatives de les convocatòries i 
licitacions i formular amb un major grau d’eficàcia. 



METODOLOGIA: 

La metodologia pedagògica té tanta importància com els 
continguts del programa. L’enfoc que proposem es centra 
principalment en l'experiència i l’acció, de manera que 
l'aprenentatge es porta a terme a través de la interacció 
personalitzada (coaching), l'anàlisi de realitats concretes, el 
diagnòstic de problemes i la reflexió conjunta.   

La formació de 8 hores de duració, s’organitzarà a través de 8 
sessions online de 30 minuts de diàleg amb els facilitadors i un 
mínim de treball conjunt fora de les sessions de 4 hores. Les 
sessions volen compaginar-se i adaptar-se al ritme de les 
participants. Els formadors actuaran bàsicament com a facilitadors 
de l'aprenentatge individual que es desenvoluparà en 3 blocs: 

1.  Diagnòstic de les necessitats i estratègies de la organització 

2.  Identificació d’instruments de finançament adequats 

3.  Monitorització i seguiment de l’elaboració de la proposta  

 

PARTICIPANTS: 

El programa formatiu es dirigeix específicament a persones que: 
1.  Tenen la responsabilitat d’identificar fons europeus 
2.  Tenen àmplia experiència en el món de les ONGDs 
3.  Necessiten diversificar les fonts de finançament de l’ONGD 
4.  Necessiten ampliar la seva xarxa d’influència a nivell europeu 

 

DETALLS: 

Temàtiques: Estratègia, Innovació social, Instruments de 
finançament de la Unió Europea, Tendering, Licitacions, Incidència 
política, relacions amb Xarxes, Europa.   

Duració: Les 8 hores de formació s’ofereixen entre el 13 d’octubre 
i el 31 desembre del 2014. Els horaris de formació s’adaptaran a 
les necessitats dels i les participants.  

Format: La formació es realitzarà a través de 8 sessions de 30 
minuts. Els facilitadors seran a l’oficina de NOVACT a la Unió 
Europea (Brussel�les) pel que es realitzaran online.  

Necessitats informàtiques: Les persones participants hauran de 
disposar d’un ordinador amb connexió a internet i micròfon 

Llengua: Les formacions es poden oferir en anglès, francès, català 
o castellà en funció de les necessitats de l’ONGD assessorada. 

Preu: Aquest programa pilot rep el suport de la ACCD per tal que 
10 ONGDs catalanes el puguin realitzar gratuïtament.  

Contacte per admissions: 

Els organitzadors seleccionaran a 10 ONGDs entre les que mostrin 
el seu interès contactant abans del 25 d’octubre de 2014 a: 

Álvaro Alcalde. tender@novact.org 


