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FINANÇAMENT EUROPEU
Sovint, quan pensem en desenvolupar un projecte internacional, ens angoixa la cerca de
finançament per a dur a terme, però a nivell internacional comptem amb un ampli
ventall d'oportunitats de finançament i formació per a ajudar-nos.
Us recomanem doncs que pareu atenció i feu un bon anàlisi de quin tipus de projecte
teniu i a quines convocatòries podeu sol·licitar finançament.
La Generalitat de Catalunya per mitjà de la secretaria d'Afers exteriors i de la Unió
Europea del Departament de Presidència, ha posat en funcionament un nou portal web
dedicat als fons de la UE a Catalunya: afersexteriors.gencat.cat/fonsue.
La web reuneix de forma molt clara i senzilla totes les oportunitats de finançament europeu
disponible, alerta de les convocatòries en curs per part de les institucions a la informacions i
sobretot facilita l'accés a la informació.
És un servei pioner a Europa que pretén facilitar l'accés a les entitats culturals i socials,
així com també als municipis i a les petites i mitjanes empreses, per a que accedeixin de forma
ràpida i eficaç a les oportunitats de finançament que Europa ofereix.
El portal agrupa la informació en 10 àmbits temàtics per a que a cada usuari li sigui més fàcil
trobar el seu finançament més adient.
A continuació alguns dels programes que poden interessar a les associacions, tot i
que si consulteu directament a la web us apareixeran totes les opcions:
Europa Creativa

Sector cultural, audiovisual i creatiu

Europa amb els Ciutadans

Implicació de la ciutadania europea en la vida democràtica de la UE
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Drets, Igualtat i Ciutadania (REC)

Igualtat, drets de les persones i lluita contra la discriminació
Programa de Justícia

Cooperació judicial civil i penal. Accés a la justícia. E-Justícia. Drets de les víctimes. Formació de
professionals. Drogues

Per a més programes visiteu afersexteriors.gencat.cat/fonsue.

Recursos Associatius

pàgina 2

