
Xornada sobre financiamento

europeo para proxectos de

fomento da Actividade Física 

e do Deporte 

Organizan:

Público 
destinatario

- Concellos
- Centros Educativos
- Federacións Deportivas
- Clubs Deportivos
- Xestores Deportivos
- Investigadores
- Público en xeral

1 de abril de 2014

Escola Galega de 
Administración Pública
Rúa de Madrid, 2-4
Santiago de Compostela

Horario: de 16:00 a 20:00 horas.

Inscricións:
https://egap.xunta.es/matricula/



Martes, 1 de abril de 2014

16:00-16:20 Presentación da Xornada e Benvida 

16:20-17:30 Proxectos Europeos: Que son e por que participar?
• Introdución aos proxectos europeos

• Quen pode participar?

• Como participar en proxectos europeos?

• Pros e contras de participar

• Teño un proxecto europeo?

• Como se prepara un proxecto europeo?

17:30-18:00 Respostas ás cuestións dos participantes e pausa - café

18:00-19:00 Posibilidades de financiamento de proxectos europeos no ámbito da 
actividade física e do deporte

ERASMUS +:
• Contexto do programa

• Accións financiables no ámbito do deporte (proxectos

colaborativos transnacionais, eventos deportivos de gran

relevancia, policy making)

• Outras accións financiables no marco do programa (proxectos de

mobilidade, partenariados estratéxicos, proxectos de xuventude)

• Exemplos de proxectos financiados.

OUTROS PROGRAMAS:
• Europa cos Cidadáns

• Dereitos Fundamentais e Cidadanía

• Prevención e Loita contra a Delincuencia

• Exemplos de proxectos financiados

19:00-19:45 Como comezar a participar?
• Principais webs de interese (CE e Axencias Estatais)

• Procura de socios / redes existentes

• Apoios existentes para a preparación de propostas

• Pasos a seguir

19:45-19:55 Preguntas e aclaracións

19:55-20:00 Clausura



OBXECTIVOS:
Informar ao sector deportivo sobre as diferentes posibilidades de

financiamento europeo para actuacións no ámbito da actividade física e

o deporte e potenciar a creación de redes de traballo no

desenvolvemento de proxectos.

DESTINATARIOS:
Esta Xornada diríxese principalmente aos promotores públicos e

privados de actuacións de fomento da actividade física e do deporte en

Galicia como son concellos, centros educativos, federacións e clubs

deportivos, xestores deportivos, investigadores no ámbito da actividade

física, deporte e saúde, e ó público en xeral.

INSCRICIÓN:
https://egap.xunta.es/matricula/ 
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