
 

Treballant amb Europa 
 

Donant suport a la creació 
de projectes innovadors i 

partenariats arreu d’Europa 

 
 

EL NOSTRE MODEL DE CAPACITACIÓ I FORMACIÓ 
 

 
PERQUÈ 
Catalunya treballant amb Europa ofereix suport a les institucions catalanes que vulguin participar en 
els programes de cooperació i de finançament europeu. 
 
Oferim col·laboració a llarg termini per crear idees, desenvolupar sol·licituds i establir partenariats. 
 
No obstant això, moltes institucions catalanes els agradaria estar involucrades amb Europa en una 
perspectiva a més llarg termini, enfortint la capacitat de l'organització per actuar amb major 
independència en la cooperació europea, sovint a través de la formació d'un petit equip de la 
institució. 
 
Per tant, també oferim als socis catalans, des d’escoles, ajuntaments a les cambres de comerç la 
formació per capacitar a un equip de l’entitat que ho desitja per tal d'actuar d'una manera 
qualificada i amb confiança en les iniciatives de finançament europeu. 

 

QUÈ 
El nostre model de formació és molt diferent del que s’ofereix en xerrades informatives generalment 
d’un dia. 
 
El nostre model de formació inclou treballar amb un equip durant períodes llargs i combinant sessions 
en directe amb sessions online, que normalment serveixen per preparar les sessions en directe. 
Creiem que aquesta és la manera més eficaç de crear capacitació. 
 
D'altra banda, no creiem que els enfocaments teòrics siguin la millor manera per crear capacitat. La 
creació de capacitat s’ha de basar en la pràctica i experiència, en petites aportacions de 
coneixement quan sigui necessari i rellevant en el procés. 
 
El nostre model està sempre integrat en el desenvolupament de sol·licituds reals, ja que és la millor 
manera d'aprendre. En general, doncs, el procés de formació s'inicia 4-5 mesos abans de la data límit 
del programa europeu que es treballa, i el procés de formació segueix els passos típics de creació 
d'una sol·licitud europea. 
 
D'aquesta manera, l'organització no només entrena a un equip europeu, sinó que també es beneficien 
de la sol·licitud(s) desenvolupades al llarg de la formació. 
Per descomptat, la iniciativa, el tema que s’adreça la sol·licitud, sempre es basa en les necessitats i 
els interessos de l'organització. 
 
El foment de la capacitat abasta tots els camps de coneixements i habilitats tècniques necessàries 
per iniciar i desenvolupar sol·licituds, i la creació de capacitats podria continuar-se treballant en les 
capacitats de gestió, en cas de concedir-se el projecte. 

 

QUI 
Normalment treballem amb un equip format per 3-4 membres, però la mida de l'equip és molt 
flexible. També pot incloure la formació dels directius per tal de fer front al finançament europeu a 
escala estratègica. 
 
Durant per exemple un procés de 5 mesos l'equip hauria de poder participar en 8-10 sessions de mig 
dia i estar disposat a treballar online algunes hores a la setmana. 
 
En alguns casos, aquest procés es pot repetir més endavant en connexió amb el desenvolupament 
d'altres sol·licituds, amb el mateix equip o amb un nou equip. 

 

COM 
Sempre organitzem la creació de capacitats en estreta col·laboració amb la institució i l'equip per 
planificar la formació de manera que coincideixi amb les seves necessitats, els recursos i els horaris 
de treball de l'equip. 
 
El volum i la intensitat de la formació depèn també del tipus de programa abordat, ja que hi ha una 
gran diferència entre els petits projectes de mobilitat i una sol·licitud de recerca i innovació. 

 
 
 
Us convidem a contactar Mireia Masgrau a mireiamasgrau@gmail.com si desitgeu parlar de com crear 
capacitats europees per a la vostra Institució. 


