
SECCIÓ DE PÒSTERS.
DIFUSIÓ DE PROJECTES 
FINANÇATS AMB FONS FEDER DE 
LA DEMARCACIÓ DE GIRONA

JORNADA
SOBRE POLÍTICA

REGIONAL

PARTICIPES EN
UN PECT, UN EIX 4 O 6

O UN POCTEFA AMB
SOCIS GIRONINS?

PRESENTA UN 
PÒSTER A LA 

NOSTRA 
JORNADA!

En la Jornada PROJECTES DE TERRITORI: CONÈIXER, 
COOPERAR i CRÉIXER volem visibilitzar tots els projectes 
amb socis de la demarcació de Girona que han estat finançats 
amb fons FEDER en el període 2014-2020 en el marc dels 
següents 3 blocs:

> Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial  
(PECT)

> Projectes dels eixos prioritaris 4 i 6 del fons FEDER de 
Catalunya relatius a eficiència energètica i medi natural 
(patrimoni cultural i natural) 

> Projectes finançats en qualsevol dels 5 eixos prioriaris de 
les 3 convocatòries POCTEFA

Per aquest motiu, es convida als equips gestors i de 
coordinació d’aquests projectes a plasmar de manera gràfica 
en un pòster el seu projecte.

CRITERIS PER A L’ENVIAMENT

Característiques dels pòsters: tamany A1, vertical, en color

Contingut: El pòster ha de constar dels següents 6 apartats. 
Es recomana l’ús de fotografies.

> Dades del projecte: 
  NOM PROJECTE
  ACRÒNIM
  NÚMERO DE REFERÈNCIA
  CONVOCATÒRIA  on es va presentar
  PRESSUPOST GLOBAL
  IMPORT CONCEDIT
  IMPORT CONCEDIT PER SOCI
  PERÍODE D’EXECUCIÓ
  SOCIS

> Descripció del projecte 
Resum del projecte de manera breu i clara: repte, solució 
proposada i canvi esperat. 

> Objectius del projecte

> Actuacions i impacte esperat. Resultats. 

> Sinergies amb altres projectes i iniciatives.

> Perdurabilitat i transferibilitat

Els pòsters s’enviaran per correu electrònic, abans del dilluns 
20 de novembre a europedirectgirona@udg.edu. S’enviarà 
acusament de rebuda.

EXPOSICIÓ

L’organizació de PROJECTES DE TERRITORI assegura 
l’exposició digital de tots els pòsters durant la jornada del 
divendres dia 29 de novembre. Els pòsters es podran emprar 
per a la difusió a les xarxes socials d’Europe Direct Girona 
amb més de 1000 seguidors. En relació a l’exposició física 
dels pòsters, l’organització es reserva el dret a fer una 
selecció.

PUBLICACIÓ

La versió digital dels pòsters pot derivar en una publicació 
digital (llibret) futura. 


