
Obxectivos:
Dentro do ámbito de xestión dos fondos estruturais e de inversión europeos
para  o  período  2014-2020,  proponse  esta  acción  formativa  cuxo  obxecto
principal é tratar de facilitar aos xestores públicos dos fondos europeos as
claves necesarias para unha boa xestión e execución destes. 

Destinatarios:
Xestores  de  fondos  europeos  ao  servizo  da  Administración  da  Xunta  de
Galicia, de entidades dependentes desta e persoal ao servizo das entidades
locais galegas. 

Convocatoria:
DOG núm. 227, do 27 de novembro de 2015.

Lugar de desenvolvemento:
Escola Galega de Administración Pública (EGAP).
Salón de Actos. Rúa Madrid, 2-4. Santiago de Compostela

Información e matrícula:
Tel.: 981 546 239/ 981 546 241/ novas.egap@xunta.es /  http://egap.xunta.es

XORNADA

ELIXIBILIDADE, SIMPLIFICACIÓN E

AVALIACIÓN DOS FONDOS ESTRUTURAIS 

E DE INVESTIMENTO EUROPEOS 2014-2020

EGAP, 14 de decembro de 2015

ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

EGAP

mailto:novas.egap@xunta.es
http://egap.xunta.es/


PROGRAMA
Luns, 14 de decembro

Maña
09:15 h Recepción de asistentes.

09:30 h Apertura da xornada.

Jesús  Gamallo  Aller,  director  xeral  de  Relacións  Exteriores  e  coa  UE  e
director da Fundación Galicia Europa.

Gracia Vara Arribas, coordinadora do programa, experta en dereito europeo,
Instituto Europeo de Administración Pública (EIPA Barcelona).

Sonia Rodríguez-Campos, directora xeral da Escola Galega de Administración
Pública.

09:45 h As novas regras  de elixibilidade dos  fondos  estruturais  e  de
investimento europeos (EIE) - Garantindo a correcta xestión financeira dos
fondos comunitarios: estudo de casos.

Ricardo Pedraz González, director de Competitividade e Área de Programas
Europeos  (Red2Red).  Master  en  desenvolvemento  rexional  e  experto
acreditado pola DX Política Rexional e Desenvolvemento Urbano da Comisión
Europea.

10:30 h Directrices  sobre  as  opcións  de  custos  simplificados  (OCS):
Financiamento a tipo fixo, baremos estándar de custos unitarios, sumas
globais (lump sums).

Ricardo Pedraz González.

11:30 h Pausa.

12:00 h Requisitos  na preparación dun plan de avaliación:  definición
dos  obxectivos  da  avaliación,  termos  de  referencia,  criterios  de
avaliación. Tipos de avaliacións e deseño dos diferentes enfoques.

Enrique Martínez Cantero,  socio director Government Performance Group,
experto Comisión Europea, profesor Escuela de Negocios.

13:00 h Marco de rendemento e reserva de eficacia: o próximo exame
da Comisión.

Enrique Martínez Cantero.

13:45 h  Pausa.

Tarde

16:00 h Aspectos prácticos da avaliación dun proxecto.
Análise dos aspectos prácticos da avaliación dos gastos xustificados polos
socios dos proxectos. Darase aos xestores de fondos as claves necesarias
para  unha  boa  execución  que  lles  permitan  superar  as  auditorías  dos
proxectos.

Obdulio  Tabera  Pérez,  supervisor  experto  do  Sector  Público  en  Grant
Thornton,  auditor  para  diferentes  departamentos  gobernamentais,
autoridades locais, axencias gobernamentais e ONG’s.

18:00 h Fin da xornada.

NOTA: Por motivos alleos á EGAP, este programa pode sufrir algunha  variación.
As actualizacións pódense consultar na páxina web da Escola.


