EGAP
Obxectivos:
Neste curso monográfico explicarase o contexto dos novos fondos europeos
NextGenerationEU (NG) e a súa incidencia na Administración da Xunta de
Galicia nos vindeiros anos, comezando pola planificación dos fondos, que
afecta tanto ao actual período de programación, como ao período 20212027. A continuación, analizarase a integración dos fondos procedentes do
paquete de Axuda á Recuperación para a Cohesión e os territorios de
Europa (REACT- UE) nos programas operativos FEDER e FSE 2014-2020, con
especial referencia ás novidades que implica para a xestión dos programas.
Ademais, abordaranse os recentes cambios normativos, tanto a nivel
estatal como autonómico, que perseguen a axilización e simplificación das
xestión dos fondos NG, tanto a través de procedementos de contratación
pública ou encargos a medios propios, como de concesións de subvencións.
Finalmente, trataranse cuestións relacionadas co control interno e externo
das actuacións financiadas con fondos NG, incluíndo referencias a aspectos
relacionados coas medidas antifraude.
Convocatoria:
DOG núm. 107, do 8 de xuño de 2021.
Lugar de desenvolvemento:
Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Rúa Madrid, 2-4. Santiago de Compostela.
Información:
Teléfono: 981 546 254
Correo: iep.egap@xunta.gal
Web: https://egap.xunta.gal
Matrícula:
https://egap.xunta.gal/matricula

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CURSO MONOGRÁFICO
FONDOS EUROPEOS NEXTGENERATIONEU
Santiago de Compostela, 17 e 18 de xuño de 2021

PROGRAMA

IE21001-PRESENCIAL

IE21001-PRESENCIAL

PROGRAMA

Xoves, 17 de xuño

Venres, 18 de xuño

11:00 h. PRESENTACIÓN.
11:30 h. A planificación dos fondos comunitarios do Plan de
recuperación para Europa e o Marco Financeiro Plurianual 20212027.

10:00 h. Novidades e potenciación da utilización das encomendas de
xestión e encargos a medios propios como medida de cooperación na
xestión dos fondos europeos NG. Por que e para que? Recomendacións
para os xestores. Ideas forza sobre a figura dos PERTE.

Ángel Tarrío Tobar. Subdirector Xeral de Planificación. Dirección Xeral
de Planificación e Orzamentos.

Manuel Cutrín Domínguez. Director da Asesoría Xurídica do Concello de
Santiago de Compostela.

12:45 h. Pausa café

11:15 h. O control interno e a verificación de expedientes cofinanciados
con REACT-EU desde o RC ata o pago final: incidencias máis comúns.

13:00 h. Os fondos REACT-UE no Programa Operativo FEDER 20142020 e FSE Galicia 2014-2020.
Cruz Enjo Mallou. Subdirectora de Xestión do FEDER e FCI. Dirección
Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos. Consellería de
Facenda e Administración Pública.
Mar Estévez Mosquera. Subdirectora de Xestión do FSE e outros
programas comunitarios. Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro
e Fondos Europeos. Consellería de Facenda e Administración Pública.
16:30 h. Medidas estatais e autonómicas para a axilización interna e
externa na xestión de axudas e subvencións públicas financiadas con
fondos NG. O procedemento de concorrencia non competitiva como
procedemento ordinario neste tipo de subvencións. O papel da BDNS
no control. Especial referencia ás novidades dos convenios de
colaboración financiadas con fondos NG. Recomendacións de boa
xestión .
Patricia Iglesias Rey. Letrada Maior do Consello de Contas de Galicia.
17:45 h. Medidas para axilizar a contratación pública financiada con
fondos NG.
Elena Barba Pan. Secretaria da Xunta Consultiva de Contratación
Administrativa de Galicia. Dirección Xeral de Avaliación e Reforma
Administrativa. Consellería de Facenda e Administración Pública.

Jacinto Álvarez Somoza. Xefe do Servizo de Inspección e Control do FEDER.
Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos.
Consellería de Facenda e Administración Pública.
12:30 h. Pausa café
13:00 h. A contribución do control externo na xestión dos fondos NG:
proactividade, flash-audits e declaracións de fiabilidade na xestión de
riscos. Os conflitos de interese.
Simón Rego Vilar. Consellerio da Área Institucional do Consello de Contas
de Galicia.

NOTA:

Por motivos alleos á EGAP, este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola:
https://egap.xunta.gal/

