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Curso de especialización en

FINANCIAMENTO
de PROXECTOS
CULTURAIS
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Dámoslle forma
ás túas ideas
Somos unha empresa creada en Santiago de
Compostela en agosto de 2004. Despois de 16 anos
de aprendizaxe na construción dunha empresa de
servizos profesionais de calidade no noso eido, chegou
o momento de abrir unha nova porta coa creación de
TRIVIUM FORMACIÓN.
Queremos compartir a experiencia en máis de
300 proxectos e o contacto directo cos mellores
profesionais. Agardamos que a nosa iniciativa
axude a mellorar a formación d@s traballador@s e
emprendedor@s culturais en Galicia.

Necesitas máis información
da nosa empresa?

trivium.gal
museos
xestión cultural
turismo
comunicación
formación
guías
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Metodoloxía
Como aprenderás connosco?
Orienta o teu futuro laboral con profesionais de
prestixio que compartirán contigo proxectos reais que
deseñaron e levaron a cabo.
Ofrecemos unha formación real e práctica que se
caracteriza por:
1 CLASES PRESENCIAIS
Estamos enganchados ás pantallas. Un respiro.
2 PARA O MUNDO REAL
Aprende a competir polos postos que piden
as empresas.
3 INTENSIVA
Ao longo dun só día con 10 horas de formación.
Aforra viaxes.
4 ADAPTADA A TI
Cando che vai mellor a formación titorizada?
Ademais TRIVIUM FORMACIÓN ofrece a posibilidade de
formar parte do noso equipo e aprender en directo con
estadías en museos e centros de interpretación dunha
semana ou 40 horas.
Ti elixes!

METODOLOXÍA

PRESENCIAL

FORMACIÓN

TITORIZADA
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Relator e contidos

Uxio Novo
Uxío Novo é un experto no ﬁnanciamento de
proxectos culturais, tanto como xestor
de proxectos ou emprendedor cultural.
Ten a capacidade de agrupar no mesmo caixón
a xestión do ﬁnanciamento internacional,
estatal, autonómica e local de proxectos
culturais, turísticos, desenvolvemento cultural
e medio ambiente.
Na actualidade é Co-CEO da editorial Abooks e
da consultora Dos Eidos. Ademais é secretario
técnico e xerente da Fundación Uxío Novoneyra.
Tamén é membro das asociacións ICOMOS
España, Asociación Galega de Xestores de
Profesionais da Xestión Cultural (AXPXC);
e das redes culturais Europeana e B.Creative.

1 Marco teórico. Lexislación europea,
autonómica e local.
2 Estrutura de ﬁnanciación
dun proxecto cultural.
A construción da idea e a súa viabilidade
económica e técnica.
Coñecer os axentes que poden ﬁnanciar
o teu proxecto.
Aliados e enimigos no teu camiño.
Financiación público/privada.
Emprendemento cultural.
Marketing dixital aplicado ó eido cultural.
3 Exercicio de xestión práctico.
4 Casos reais.

NOTA

Os cursos comezan ás 10 h e ﬁnalizan ás 20 h.
Hai dúas pausas café ás 12 e 18 h.
O xantar é as 14 h.
Todos estes servizos están incluídos no prezo
da inscrición para as persoas participantes.
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Información
Lugar do curso

Prazas

O curso realizarase no Parque Arqueolóxico
da Arte Rupestre de Campo Lameiro (PAAR).

Data
Sábado 7 de agosto do 2021.
De 10 a 20 h.

Duración
50 h.

10 participantes.

Inscricións
O custo do curso é de 150 €.
Para formalizar a inscrición envía un correo
electrónico ata unha semana antes do comezo
do curso: formacion@trivium.gal

Máis información

10 h (Uxío Novo)
+ 40 h de formación titorizada
no museo/centro que escollas.

Na páxina web trivium.gal
ou nas redes sociais de trivium:

4 museos/centros

MUSEO DE CALDOVAL
Mugardos
(A Coruña)

TORRES DO ALLO
Zas
(A Coruña)

40 horas prácticas

PAAR
Campo Lameiro
(Pontevedra)

MUSEO DO VIÑO DE GALICIA
Ribadavia
(Ourense)
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