PLA DE RECUPERACIÓ PER A EUROPA
FONS NEXTGENERATION
FORUM OBERT A TÈCNICS DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
JUNTS, ENS EN SORTIREM
DATA: Dimecres, 20 d’octubre de 2021 de 10.00h a 13.00h
INSCRIPCIONS fins el dia 18 d’octubre a la 13h. Es tancaran quan hàgim superat l’aforament.
Enllaç: shorturl.at/fvFRX
PLATAFORMA: TEAMS
DESTINATARIS: Tècnics de l’administració local de la demarcació de Girona.
Més informació europedirectgirona@udg.edu
Es prioritzarà, aquells tècnics que hagin estan responsables de projectes de territori en el període 2014-2020
(PECT, objectius 4 i 6 del Programa Operatiu FEDER Catalunya. Tram Local)
OCUPACIÓ MÀXIMA: 50 places (per ordre d’inscripció). Màxim 2 assistents per ens local.
OBJECTIU: oferir un espai de trobada per a compartir i transferir coneixement.
Us heu llegit els 30 components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència? Quins són els vostres
interessos? En quins casos la col·laboració entre administracions locals és valor afegit? Què és DNSH? Heu
participat de les primeres convocatòries NEXTGENERATION (mobilitat, mercats, plans locals,..)? Què n’heu
après? Què compartiríeu? Quins han estat els principals obstacles? Hi ha simplificació administrativa? Esteu
coordinats entre àrees del mateix ajuntament per a la presentació de propostes? Són impossibles les
plataformes telemàtiques per a la presentació de sol·licituds? Subcontractar cada convocatòria o gestió
interna liderada per un equip multidisciplinari? Els petits municipis tenen opcions? Ajudes addicionals en ser
part del repte demogràfic? Què necessiteu i què no teniu per afrontar cada convocatòria? S’han establert
cronogrames d’acció municipal pels propers 2 anys en el vostre ens? Us aliaríeu amb el municipi veí en benefici
del territori? Teniu projectes conjunts? Compteu amb plans estratègics i projectes madurs? Necessiteu estar
en xarxa? Esteu en xarxa?
El govern de la Generalitat ha redimensionat l’equip de la Secretaria d’Afers Econòmics i Fons Europeus i la
Intervenció General per implementar i supervisar els recursos del fons REACT-FEDER i del MRR amb 125
noves places per a millorar la seva capacitat d’acció. A les administracions locals, s’han establert instruments
de gestió interna, s’ha externalitat la tramitació de la totalitat dels fons on es concorre o s’ha restat immòbil.
Sigui com sigui, és hora de sumar complicitats i experteses, i junts desfer components i convocatòries en
benefici del territori.
Des d’Europe Direct Girona, us oferim aquest espai de trobada per a compartir i transferir coneixement,
aportar mirades diferents i complementàries a les convocatòries NEXTGENERATION per a ens locals.
Fòrum dinamitzat a càrrec de la Mònica Plana, directora d’ELink.
Es vetllarà per a donar resposta a les iniciatives que sorgeixin del fòrum que millorin la capacitat de reacció
de les administracions locals gironines davant dels fons NEXTGENERATION.

