ORGANITZADOR:

COL·LABORA:

MISSIÓ PROSPECTIVA DEL TERCER SECTOR SOCIAL A BRUSSEL·LES
12 i 13 de novembre de 2019
En el marc de l’estratègia per a la internacionalització del Tercer Sector Social i de
l’Economia Social i Solidària, i en col·laboració amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector
social de Catalunya, ACCIÓ prepara una missió específica destinada a identificar fons i
programes europeus d’interès per a les entitats del Tercer Sector Social.
L’objectiu de la missió a Brussel·les és poder conèixer de primera mà els principals
programes i oportunitats de finançament per projectes europeus d’interès pel Tercer
sector i treballar les millors eines i processos per accedir-hi.
Tenint en compte que ara s’estan negociant els pressupostos europeus per als propers
set anys, és un molt bon moment per conèixer de primera mà les oportunitats
financeres que sorgiran per al període 2021-2027.
A qui va dirigit
Entitats del Tercer Sector Social (associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa
social i empreses d’inserció) amb interès en conèixer fons i programes europeus del
seu àmbit d’actuació.
Programa previst
Els dies 12 i 13 de novembre s’organitzarà, a la Delegació del Govern davant la Unió
Europea, una agenda de reunions que inclourà:
✓ Reunions amb els responsables dels fons i programes europeus d’interès per a
les entitats del Tercer Sector Social:
➢
➢
➢
➢
➢

Programa Europeu d’Ocupació i Innovació Social (EaSI).
Fons Social Europeu (FSE).
Erasmus + (educació, formació, joventut i esport).
Horizon 2020 (recerca i innovació).
European Association of Service Providers for Persons with Disabilities
(EASPD).
➢ Altres institucions i programes europeus rellevants per al sector.
✓ Sessions pràctiques sobre eines, estratègies i recomanacions per a accedir a
aquests fons i programes, conduïdes pels consultors d’ACCIÓ experts en Tercer
Sector Social de Brussel·les i Barcelona.
✓ Conferències sobre l’escenari europeu post-2020 per als fons i programes
europeus d’interès per a les entitats del Tercer Sector Social.
(Nota: l’agenda de la missió s’adaptarà al perfil de les entitats participants).
Convocatòria
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CONDICIONS ECONÒMIQUES
La quota d’inscripció a la missió és de 300€.
Criteris de selecció: l’organitzador es reserva el dret de realitzar una selecció d’entitats
en base a criteris objectius tals com adequació sectorial, idoneïtat i experiència de
l’entitat en el mercat de destí, i capacitat i interès de l’entitat per internacionalitzar-se.
Què inclou
✓ Organització de l’agenda per part de l’Oficina Exterior de Comerç i
Inversions de Catalunya a Brussel·les
✓ Material informatiu
✓ Coordinació de l'equip d'ACCIÓ a Barcelona i a Brussel·les
No inclou
Costos logístics: vols, despeses de trasllats interns, hotel, manutenció.
Opcional: Seguiment/Aftercare posterior a la missió per ajudar al seguiment dels
acords iniciats i suport en la reorientació estratègica. Cost per determinar en funció del
nombre de contactes.
Termini d’inscripció
En cas d'estar-hi interessats, cal omplir la sol·licitud d’inscripció que es troba al web
d’ACCIÓ abans del 2 d’octubre de 2019. El 4 d’octubre de 2019 es confirmarà als
inscrits la seva participació en la missió.
Persones de contacte
ACCIÓ Barcelona: Paula Santarén, psantaren@gencat.cat, 93 476 7252.
ACCIÓ Brussel·les: Oscar Altimira, oaltimira@catalonia.com.
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