Jornada
Finançament europeu per a la custòdia
del territori: oportunitats presents i futures
- 3 d’octubre del 2018 Aula Europa, seu de les institucions europees a Barcelona
(Passeig de Gràcia 90)
L’objectiu de la jornada és mostrar a les entitats de custodia del territori (i altres organitzacions
interessades) quines oportunitats ofereix la Comissió Europea per finançar els seus projectes de
conservació de la natura i quin escenari de futur s’està plantejant pel període 2021-2027 (Multiannual
Financial Framework).
La jornada es divideix en 5 parts:
1. Benvinguda/ presentació.
2. El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027).
3. Repàs dels principals programes i línies de subvenció que la UE ofereix actualment pels
projectes de custòdia del territori.
4. Exposició de l’experiència de les organitzacions que han utilitzat fons europeus per la
conservació de la natura a Catalunya, centrant-se bàsicament en les seves oportunitats i
dificultats.
5. Debat sobre propostes de millora, noves oportunitats i escenaris futurs.

Jornada gratuïta. És necessari confirmar asisstència a través del formulari online.
Places limitades.
Per a més informació contacteu amb asubirana@xct.cat o bé trucant al 93 886 61 35

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:

Jornada
Finançament europeu per a la custòdia
del territori: oportunitats presents i futures
PROGRAMA
09:15 – Inscripcions
09:30 – Recepció institucional
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
Sr. Marc Vilahur, president de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Sra. Marta Subirà, secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
09:45 – 10:15 - El nou pressupost i els nous programes de la UE (2021-2027)
Sr. Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
10:15 – 11:00 –Oportunitats actuals de finançament europeu per a la conservació de la natura
Sra. Conxita Font, responsable de fons europeus. Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea.
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Generalitat de Catalunya.
11:00 – 11:30 – Perspectives de la política agrícola comuna 2021 – 2027
Sra. Laura Dalmau, sub-directora General de Planificació Rural. Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.
11:30 – 12:00 –Pausa - cafè
12:00 – 13:00 – Experiències d’entitats en projectes europeus de custòdia del territori. Diverses organitzacions
exposaran les seves experiències en la participació de projectes europeus, basant-se en les dificultats i oportunitats
sorgides arrel d’aquests projectes (tècniques, administratives, networking, etc..):
Sr. Jofre Rodrigo, coordinador Tècnic i Relacions Internacionals de la XCT.
Sr. Manel Gazo, director de SUBMON.
Sr. Enrique Doblas, coordinador Científic del CREAF.
Sr. Marc Ordeix, coordinador del Centre d’Estudis dels Rius Mediterranis de la Universitat de Vic.
13:00 – 13:15 - El projecte Interreg BID-REX. Pla d’Acció per millorar l’ús dels fons europeus per a projectes de
conservació
Sr. Pau Sainz de la Maza, responsable de la xarxa Natura 2000. Departament de Territori i Sostenibilitat.
Generalitat de Catalunya
13:15 – Debat final
- Nous reptes i oportunitats de millora de les futures convocatòries de finançament de la CE.
- Sinèrgies de col·laboració entre el món de la recerca bàsica, administració pública i les entitats de
conservació aplicada en l’àmbit dels projectes europeus.
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