
 

 

NOTA DE PREMSA 
 

 

La FVMP inicia la formació de 300 tècnics europeus 

El programa ERTEFE és una iniciativa pionera a través de la qual els 

tècnics contractats rebran formació específica sobre fons europeus 

 

València, 16 de gener de 2023 – La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha 

inaugurat aquesta setmana el curs intensiu sobre fons europeus que rebran els 300 tècnics 

contractats a través del Programa ERTEFE 2022, amb l'objectiu d'estimular la captació i la 

gestió de fons europeus a la Comunitat Valenciana.  

Aquest dilluns ha donat inici el curs de ‘Especialistes en Gestió de Fons Europeus en les Entitats 

Locals Valencianes’ dirigit als 300 tècnics incorporats recentment a les administracions locals 

beneficiàries del programa ERTEFE.  

La iniciativa, finançada amb fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, es va llançar en 2022 a través de LABORA, DG de Coordinació de 

l'Acció del Govern i DG d'Administració Local amb l'objectiu principal de crear una xarxa de 

tècnics experts en projectes europeus per a impulsar les oportunitats de finançament europeu 

en les administracions i empreses locals. 

La formació inaugurada aquest dilluns està coordinada per la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies i la seva oficina de projectes europeus, Pont a Europa, en col·laboració 

amb Local Europe, empresa amb més de 15 anys d'experiència formant en matèria de fons 

europeus. El president de la FVMP, Rubén Alfaro, ha donat la benvinguda als tècnics en la 

primera sessió del curs i ha remarcat que per a aquest programa “serà primordial l'intercanvi 

actiu d'idees i el treball en xarxa dels tècnics per a aconseguir vertebrar el territori, així com 

treballar en línia amb els ODS”. 

El curs tindrà una durada total de 64h repartides en 3 setmanes intensives on s'abordaran tots 

els ítems necessaris perquè els tècnics puguin exercir les seves tasques; tramitació i cerca de 

subvencions, vies de finançament europees, principals programes i gestió de fons europeus en 

l'administració local. D'altra banda, el curs també comptarà amb les ponències de diferents 

Direccions Generals de la Generalitat, com Juan Ángel Poyatos, Director General d'Acció del 

Govern, així com la intervenció d'ajuntaments i entitats que compartiran els seus casos d'èxit.  



 

 

Una vegada acabat el curs, els tècnics rebran un seguiment periòdic i suport per part de 

l'oficina Pont a Europa de la FVMP per a conèixer així la realitat dels municipis i 

mancomunitats valencianes i oferir solucions a les seves necessitats. A més, els tècnics també 

tindran a la seva disposició eines col·laboratives, així com una plataforma, creada per la 

Generalitat mitjançant intel·ligència artificial, per a identificar les convocatòries que més 

s'adeqüen a les necessitats de cada municipi i pime.  

El Director General d'Administració Local, Antoni Such ha recalcat la “cooperació” per a portar 

endavant aquest projecte i ha ofert “el suport de les diferents àrees de la Generalitat que 

conformen el programa per a ajudar els ajuntaments a beneficiar-se dels avantatges del 

desenvolupament europeu”  

Una iniciativa pionera a Espanya 

És la primera vegada en l'àmbit nacional que es crea un programa destinat a la contractació de 

tècnics per a la gestió de fons europeus, iniciativa que ha tingut una alta resposta per part dels 

ajuntaments i mancomunitats i de la qual s'estan beneficiant al voltant de 200 entitats locals. 

“El coneixement tècnic és la baula principal d'aquest programa nou, on la col·laboració entre el 

personal ADL dels ajuntaments i els tècnics ERTEFE serà la clau per a aprofitar al màxim les 

oportunitats europees que es presentin en el territori” apunta Rocío Briones, Directora 

General d'Ocupació i Formació de LABORA 

La incorporació d'aquests tècnics a les administracions locals suposarà tant l'impuls de 

projectes susceptibles de ser finançats amb fons europeus, com també la facilitació del treball 

transversal en les administracions perquè els fons europeus arribin a totes les àrees dels 

consistoris, posant el focus en el desenvolupament sostenible, els ODS i la digitalització. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTACTE DE PREMSA 

Anaís Arbaníes 

Tel. 629 76 66 89 

aarbanies@fvmp.org 

 

 

Pont a Europa es la primera oficina pública de orientación en proyectos 
europeos dirigida especialmente a las administraciones locales de la Comunitat 
Valenciana. Es un servicio desarrollado por la FVMP, fruto de un convenio con la 
Generalitat Valenciana.  
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