Altres dades

Activitat formativa
Sessió de treball per a la gestió dels expedients
dels projectes cofinançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la Unió Europea – eix 1

Durada
2 hores i 30 minuts

Dia i horari

Lloc
Aules de Formació de la Diputació de Tarragona,
Carles Riba, 6, baixos, Vall de l’Arrabassada

		

Inscripcions
Es prega confirmeu la vostra assistència a l’adreça de
correu electrònic: igalan@dipta.cat
indicant nom i cognoms, DNI, adreça electrònica i
institució per a la qual treballeu.
Termini d’inscripció: 1 de març
Inscripció gratuïta.
Activitat cofinançada pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional.
Places limitades

Sessió de treball
Unitat de Formació. Diputació de Tarragona. DL T-XXXXXXXXXX

Dijous, 4 de març de 2010 a les Aules de formació de la
Diputació de Tarragona.
De 10.30 a 13 h

Sessió de treball per a la gestió
dels expedients dels projectes
cofinançats pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional de la
Unió Europea – eix 1
Col·labora:

4 de març de 2010

Organitza:
D I PUTACI Ó D E TAR R AGO NA
Servei d’Assistència Municipal
Passeig de Sant Antoni, 100
43003 Tarragona

Informació general
Servei d’Assistència Municipal (SAM)
Unitat de Formació
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
formacio@dipta.cat
http://www.dipta.cat/formacio
http://esam.altanet.cat

Unitat de Formació
C/ Carles Riba, 6, baixos
43007 Tarragona
Tel. 977 291 410 / Fax 977 291 537
SAM-JOR0002

Àmbit Cooperació

saM

SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL

P ro g r a m a

P re s e n t a c i ó
El Servei d’Assistència Municipal ( SAM) de la Diputació de
Tarragona dins de les funcions de suport a la gestió, selecció
i justificació dels projectes de l’eix 1 dels Fons Europeus
de Desenvolupamnet Regional (FEDER), va organitzar una
primera sessió de treball per a la creació i presentació del
projectes el dia 6 de febrer de 2009.
El director general d’Administració Local va emetre la
Resolució GAP/2567/2009 de 15 de setembre de 2009
(DOGC 5471 de 25.09.09) en la que es determinen les
operacions seleccionades, la despesa subvencionable i el
percentatge de finançament FEDER.
En aquesta segona sessió de treball el Servei d’Assistència
Municipal de la Diputació de Tarragona vol assessorar
als beneficiaris dels fons FEDER en el procediment de
gestió dels expedients dels projectes seleccionats i
subvencionats.

Objectius
• Formar i informar dels procediments i actuacions per a
la gestió dels expedients.
• Explicar i resoldre dubtes sobre la gestió documental.

Destinataris
• Tècnics dels ens locals i personal vinculat a la gestió dels

projectes de l’eix 1 del Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER)

Dijous, 4 de març

De 10,30 a 10,45 h
acreditació i lliurament de la documentació

D’11 a 13 h
sessió de treball
intervindran com a personal expert de

De 10,45 a 11 h

l’empresa novotec consultores, sa:

benvinguda i presentació

Il·ltre Sr. Joaquim Nin Borredà
Diputat delegat del Servei d’Assistència Municipal

Sra. Conchi Ojeda Martinez
Cap del departament de consultoria
Sra. Pilar Segovia Iñigo
Cap d’equip especialista en fons europeus
Sr. Àlex Vera López
Tècnic especialista en fons europeus
Sra. Isabel Galán Sánchez
Tècnica de la Diputació de Tarragona
responsable del FEDER

