CATÀLEG DE SERVEIS QUE OFEREIX EL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT ALS SEUS SOCIS

GESTIÓ DE CONVOCATÒRIES LOCALS
▪
▪
▪
▪
▪

Assessoria i/o acompanyament en la formulació de projectes
Assessoria tècnica i financera en accions de desenvolupament, binomi migracionsdesenvolupament i emergència
Assessoria i/o acompanyament per a l’elaboració de bases i criteris en les
convocatòries
Valoració prèvia dels projectes i/o programes de cooperació presentats a les
convocatòries municipals
Participació en els Consells de Cooperació

FORMACIÓ I ASSESSORIES EN TEMES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT, ALS
SOCIS O ENTITATS LOCALS QUE HO SOL·LICITIN.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Formació en cooperació al desenvolupament
Formació en temes de governabilitat i construcció de ciutadania
Formació en binomi migracions-desenvolupament
Formació en temes de qualitat de la cooperació descentralitzada
Coordinació i comunicació de Campanyes de sensibilització (EPiD) i exposicions.
Generació i difusió de notícies locals sobre cooperació.
Organització de delegacions polítiques i tècniques sobre terreny

SUPORT I ACOMPANYAMENT AL PROCÉS DE GESTIÓ DEL CICLE DEL PROJECTE:
PLANIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ, FORMULACIÓ, EXECUCIÓ, SEGUIMENT I
FINANÇAMENT DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I ACCIÓ
HUMANITÀRIA:
A) IDENTIFICACIÓ I FORMULACIÓ
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Assessoria i/o acompanyament en la identificació de projectes i/o programes
Identificació de contraparts locals
Identificació d’accions sobre terreny
Assessoria en formulació de projectes de cooperació al desenvolupament i Acció
humanitària als ajuntaments o entitats que ho sol·licitin
Acompanyament al disseny i implementació de diagnòstics participatius
Elaboració d’informes tècnics especialitzats sol·licitats pels socis
Concertació territorial d’actors. Foment del treball en xarxa tant al nord com al sud

B) SEGUIMENT i EXECUCIÓ
▪
▪
▪

Disseny de sistemes de seguiment d’avenç físic i financer i de contacte amb els
beneficiaris
Disseny i implementació de plans d’acció locals
Realització de seguiment de projectes o programes sobre terreny
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▪
▪

Realització d’accions de seguiment continuat i permanent a través de l’oficina del Fons
Català a Managua i al Senegal
Suport i acompanyament al procés de seguiment intern i elaboració d'informes finals,
als ajuntaments o entitats que ho sol·licitin.

ESTRATEGIA DE QUALITAT DE LA COOPERACIÓ LOCAL: AVALUACIONS I
SISTEMATITZACIONS
▪
▪
▪
▪

Sistematització d’experiències de cooperació municipal
Valoració prèvia de projectes i/o programes
Avaluacions ex post de projectes i/o programes
Avaluacions intermèdies de projectes i/o programes

REPRESENTACIÓ
▪

▪
▪

Fer d’enllaç entre els ajuntaments socis i les contraparts del Sud implicats en els
projectes que es desenvolupen a Centreamèrica i Àfrica Occidental, a través de la
participació directa de l’Oficina Tècnica del Fons Català a Managua i de la d’Oussouye
al Senegal.
Organització de delegacions polítiques als països on els ajuntaments socis estan
treballant
Acompanyament a brigades de solidaritat, delegacions institucionals en el marc de les
accions d’intercanvi Nord-Sud que ho sol·licitin.

OBSERVACIÓ ELECTORAL INTERNACIONAL
▪
▪

Organització i coordinació de delegacions d’observadors electorals a països del Sud
Formació d’observadors electorals internacionals a Catalunya i als països del Sud
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