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Notícies UE

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS A LES INSTITUCIONS
EUROPEES

La majoria de les instituciones de la UE ofereixen

pràctiques profesionals. A aquest enllaç podràs

trobar tota la informació que necessites:

• Pràctiques professionals a la Comissió Europea

• Pràctiques professionals a la Representació de la

Comissió Europea a Espanya, Madrid

• Pràctiques professionals a altres Institucions

europees.

http://ec.europa.eu/spain/trabajar-y-estudiar-en-la-

ue/practicas-profesionales-en-las-instituciones-

europeas/index_es.htm

font: European Commission - Audiovisual Services
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CAMPANYES DE PREVENCIÓ DE SALUTPERADOLESCENTS

Debat sobre les noves estratègies per a millorar la comunicació amb els adolescents en temes de salut

El Parlament Europeu va organitzar una jornada per a intercanviar coneixements en campanyes creatives de prevenció de salut per adolescents

La comunicació entre els professionals de salut i els adolescents no és fluida. Diversos projectes com Boys and Girls Plus o SOA AIDS Netherlands exploren

noves formes per a aconseguir resultats òptims.

Una de les propostes més destacables és formar als educadors, sent ells qui transmeten la informació de forma directa als alumnes i no professionals

sanitaris.

Aixímateix, s'ha de tenir en compte que els adolescents han crescut en un ambient digital. Una forma d'establir contacte directe amb ells a través de la xarxa

és col·laborar amb influencers. Els influencers són persones que es dediquen a realitzar vídeos de distintes temàtiques a internet i compten amb un gran

nombre de seguidors. Els influencers poden parlar de temes com la sida, l'ús del preservatiu o l'obesitat i atreure l'atenció dels adolescents.

Més informació: healthcbalears.eu

Notícies UE

font: tvnewsroom.consilium.europa.eu
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PROMOCIÓ DE PRODUCTES AGRÍCOLES

La promoció ha de durar d’un a tres anys

La Unió Europea llança dues convocatòries per a la

promoció de productes europeus agrícoles. Avui en

dia, existeix al món una nova classe mitjana

disposta a comprar productes de qualitat, i la Unió

Europea no vol perdre l'oportunitat d'entrar en

aquestmercat.

Amb aquesta convocatòria per a promocionar els

productes agrícoles s'espera incrementar el nombre

de promocions en mercats de tercers països, millorar

la cooperació entre països de la Unió Europea a

través dels multi programes, incentivar el co-

finançament europeu fins a un 70 o 80% i s'espera

que la despesa per a la promoció de productes arribi

Notícies UE

a 200mil euros el 2020.

Existeixen dos tipus de programes de promoció:

- Programes simples: promoció de productes en el

mateix país de la Unió Europea

- Programes multi: promoció de productes de

diversos països de la Unió Europea i organitzacions

de la UE

El tipus de productes que poden optar a la promoció

són tots els productes agrícoles a excepció del tabac,

els productes processats com la cervesa, la xocolata,

la pasta, les begudes espirituoses protegides per la

seva indicació geogràfica i el vi (en els programes

simples és necessari promoure el vi i un altre tipus de

producte i en els programes multi només cal

promocionar el vi).

També els productes provinents de la pesca (on

també cal promoure un producte de pesca i un altre

tipus de producte) i els productes en règim de

qualitat europeu, els productes orgànics i els

productes en règim de qualitat nacional.

Més informació

http://ec.europa.eu/chafea/agri/2016-calls-simple-

multiple-programmes_en.html

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy-

post-2015/synoptic-presentation_en.pdf

font: European Commission - Audiovisual Services
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LA COMISSIÓ EUROPEA LLANÇAUNA PROPOSTA
PERAMILLORARL'ACCESSIBILITATDELS
DISCAPACITATS ALS PRODUCTES I SERVEIS DEL
MERCAT.

Al voltant 80 milions de persones en la Unió Europea

són afectades per una discapacitat d'algun grau.

La Unió Europea i la majoria dels Estats de Membres

han ratificat la Convenció de la ONU en els Drets de

Persones amb discapacitats. Per això és necessari

crear un marc legislatiu per l'accessibilitat dins la

línia de l'article 9 de la Convenció. L'accessibilitat és

considerada com a concepte ampli que inclou la

prevenció i eliminació d'obstacles que plantegen

problemes per persones amb discapacitats a l'hora

d'utilitzar productes, serveis i infraestructures.

L'Acta d'Accessibilitat Europea (EAA) pretén, d'una

banda, millorar el funcionament del mercat intern

de serveis homogeneïtzant la regulació entre els

estats membres i, d'una altra banda, millorar els

productes accessibles i treure les barreres creades per

Notícies UE

la legislació divergent en l'accés al mercat de les

persones amb discapacitat.

L'Acta d'Accessibilitat Europea cobrirà els productes i

els serveis següents:

• Ordinadors i sistemes operatius;

• Caixers automàtics, sistema de tiquets i màquines

d'autoservei;

• Telèfons intel·ligents;

• Equipament de televisió relacionat amb serveis de

telefonia digital;

• Serveis telefònics i equipament relacionat;

• Serveis de mitjans de comunicació audiovisuals,

com l'emissió televisiva i serveis d'equipament de

consumidor;

• Serveis relacionats amb transport de passatgers per

aire, terra i aigua.

• Serveis bancaris

• e-llibres i e-comerç

La Directiva crearà una obligació per als Estats

Membres d'assegurar que els productes seleccionats

i els serveis que són oferts en el mercat compleixen

amb els requeriments d'accessibilitat però no

imposarà les solucions tècniques detallades de com

fer-los accessibles, permetent la innovació.

D'aquesta manera, la directiva només incorporarà

uns estàndards o mesures a implementar a una llista

de productes i servis però no imposarà obligacions

als manufacturers i proveïdors de serveis de manera

general.

Sol·licita més informació a: socialcbalears.eu

font: European Commission - Audiovisual Services
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CONSULTA PÚBLICA SOBRE COM MILLORARLES
CONDICIONS DE MERCATPERA LES STARTUP

Notícies UE

La consulta pública està disponible on-line i la data

límit per participar-hi és el 30 de juny.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiat

ive

Més informació en el següent enllaç

http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=87

23

Els resultats obtinguts amb la consulta serviran a la

Comissió Europea per l'elaboració del marc legislatiu

per PIMES i Start-Ups

Autoritats a tots els nivells dels Estats Membre,

empreses, potencials emprenedors i centres de

recerca estan convidats a participar

La Comissió Europea ha llançat una consulta

pública per conèixer les opinions dels emprenedors,

start ups i altres sectors implicats. El punt a revisió és

el context comercial i els obstacles que han

d'afrontar aquest tipus de negoci.

Es tracta d'una iniciativa en el marc de l'estratègia

del Mercat Digital Únic amb la qual es pretén animar

als emprenedors a llançar els seus negocis a la Unió

Europea. Amb la consulta es volen identificar

possibles solucions per dissenyar noves polítiques

que contribueixin al creixement dels mercats.

font: webgate.ec.europa.eu



Europe direct // E-NEWS 4-201 6
8

DEFENSADE LA COMPETÈNCIA: LA COMISSIÓ
ENVIA UN PLEC DE CÀRRECS A GOOGLE EN
RELACIÓ AMB EL SISTEMAOPERATIU I LES
APLICACIONS MÒBILS D’ANDROID

La Comissió ha notificat a Google el seu punt de

vista provisional segons el qual aquesta empresa

hauria infringit la normativa antimonopoli de la UE i

hauria abusat de la seva posició dominant imposant

restriccions als fabricants de dispositius Android i als

operadors de xarxes mòbils.

L’opinió provisional de la Comissió és que Google ha

dut a terme una estratègia per preservar i millorar la

seva posició dominant en el mercat de cercadors

d’Internet dels nostres dispositius mòbils. D’una

banda, sembla ser que en la majoria dels dispositius

Android que es venen a Europa el motor de cerca

que ve preinstal·lat per defecte o fins i tot l’únic i

exclusiu és Google Search i que, d’altra banda,

Google estaria impedint que els cercadors rivals

puguin accedir al mercat mitjançant d’altres

navegadors o sistemes operatius mòbils. A més, amb

aquestes pràctiques s’estarien perjudicant els

interessos dels consumidors i ofegant la

competència i, per tant, frenant la innovació.

Les reserves de la Comissió es recullen en el plec de

càrrecs remès a Google i a la seva societat matriu,

Alphabet. Val a dir, però, que l’enviament d’un plec

de càrrecs no prejutja el resultat de cap investigació.

«Cada vegada és més important per a les empreses i

per als consumidors europeus disposar d’uns serveis

mòbils en els quals prevalgui la lliure competència.

Segons la nostra investigació, amb la seva conducta

empresarial Google estaria negant als consumidors

una àmplia gamma d’aplicacions i serveis mòbils i

Notícies UE

entrebancant la innovació de la resta d’actors i, per

tant, violant la normativa antimonopoli de la UE que

han de respectar totes les empreses que operen a

Europa. Google té ara l’oportunitat de respondre a

les reserves de la Comissió», ha declarat la

comissària de Competència, Margrethe Vestager.

Actualment, els telèfons intel·ligents i les tauletes ja

representen més de la meitat del tràfic mundial de

dades a Internet i les expectatives són que aquest

tràfic encara s’incrementi més en el futur. Tant a

Europa, com a la resta del món gairebé el 80 % dels

dispositius mòbils intel·ligents funcionen amb

Android, el sistema operatiu mòbil desenvolupat per

Google. A més, Google està concedint llicències

d’aquest seu sistema operatiu a tercers fabricants de

dispositius mòbils.

La Comissió va iniciar el mes d’abril del 2015 un

procediment d’investigació per esbrinar si

efectivament Google estava imposant en el mercat

el seu sistema operatiu i les seves aplicacions mòbils.

Ara mateix, la Comissió considera que Google té una

posició dominant en els mercats de cercadors de

dades a Internet, de sistemes operatius de mòbils

intel·ligents i de botigues en línia d’aplicacions

mòbilsdel sistema operatiu d’Android. Dins de l’Espai

Econòmic Europeu Google disposa d’una quota de

mercat superior al 90 % en tots aquests mercats.

En el seu plec de càrrecs la Comissió acusa Google

d’haver infringit les normes de competència

europees de la manera següent:

— exigint als fabricants que preinstal·lin Google

Search i el navegador Google Chrome i obligant-los

a fer de Google Searchel cercador per defecte de tots

els dispositius com a condició per concedir-los la

llicència de determinades aplicacions mòbils de

Google protegides amb drets de propietat industrial;

— evitant que els fabricants venguin dispositius

mòbils intel·ligents que funcionin amb sistemes

operatius dels competidors basats en el codi font

obert d’Android;

— concedint incentius financers als fabricants i als

operadors de xarxes mòbils perquè preinstal·lin

únicament Google Search en els seus dispositius.

La Comissió considera que aquestes pràctiques

comercials poden refermar la posició dominant de

Google Search en el mercat dels cercadors de dades

a Internet i sospita que això afecta la capacitat dels

navegadors mòbils rivals de competir amb

GoogleChrome i obstaculitza el desenvolupament

de sistemes d’explotació basats en el codi font obert

d’Android o l’oportunitat de desenvolupar noves

aplicacions i serveis mòbils.

En opinió de la Comissió aquesta conducta

perjudica els consumidors perquè no se’ls ofereix

una capacitat de tria prou gran i perquè això

entrebanca la innovació.

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-16-1484_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services



LA COMISSIÓ IMPULSA LADIGITALITZACIÓ DEL
SECTOREMPRESARIAL EUROPEU

D’acord amb la seva estratègia per crear un mercat

únic digital, la Comissió ha anunciat els seu plans

per ajudar les empreses europees, les pimes, els

investigadors i les administracions públiques a

aprofitar almàxim les noves tecnologies.

La Comissió Europea ha presentat un conjunt de

mesures per donar suport i posar en comú les

iniciatives nacionals de digitalització del sector

empresarial i dels serveis a tots els sectors i per

Notícies UE

impulsar la inversió mitjançant la creació de xarxes i

d’associacions estratègiques. La Comissió també

proposa l’adopció d’un seguit de mesures concretes

per modernitzar els serveis públics i per agilitzar

l’establiment de normes comunes en sectors

prioritaris, com ara el de les xarxes de comunicacions

5G o la ciberseguretat. D’altra banda, la Comissió vol

crear un núvol informàtic europeu que, com a primer

objectiu, oferirà a l’1 ,7milions d’investigadors i als 70

milions de professionals europeus que es dediquen a

la ciència i a la tecnologia un entorn virtual per

emmagatzemar-hi, gestionar, analitzar i reutilitzar

una gran quantitat de dades científiques.

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-1408_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services



LA COMISSIÓ PROPOSA UNANORMATIVA PÚBLICA
SOBRE TRANSPARÈNCIA FISCAL PERA LES
MULTINACIONALS

L'executi comunitari ha obert el camí envers una

major transparència de l'impost de societats

mitjançant la introducció d'obligacions de

divulgació d'informació per a les empreses més

grans que operen a la UE.

La proposta es basa en la tasca de la Comissió per

combatre l'elusió de l'impost de societats a Europa,

que s'estima que suposa per als països de la UE una

pèrdua d'ingressos d'entre 50 000 i 70 000 milions

d'euros l'any. Com a complement d'altres propostes

d'introducció d'un intercanvi d'informació entre

autoritats fiscals, imposaria a les multinacionals que

operen a la UE amb ingressos mundials superiors als

750 milions d'euros anuals l'obligació de publicar

informació fonamental sobre el país o els països de

la UE on realitzen els seus beneficis i el país o països

Notícies UE

on paguen els seus impostos. Les mateixes normes

s'aplicarien a les multinacionals no europees que

operin a Europa. D'altra banda, les empreses haurien

de publicar una xifra agregada relativa al total

d'impostos pagats fora de la UE.

Aquesta proposta constitueix una forma simple i

proporcionada d'augmentar la imposició de les

grans multinacionals sense afectar la seva

competitivitat. S'aplicarà a milers d'empreses grans

que operen a la UE, però no afectarà les petites i

mitjanes empreses.

La proposta també estableix exigències de

transparència més estrictes per a les activitats de les

empreses en països que no apliquen les normes

internacionals de bona governança en l'àmbit de la

fiscalitat. La Comissió es basarà en la seva estratègia

d'imposició exterior amb l'objectiu d'establir tan

aviat com sigui possible la primera llista comuna de

la UEd'aquests territoris fiscals.

El vicepresident de l'Euro i el Diàleg Social, Valdis

Dombrovskis, ha declarat que "la lluita contra

l'elusió fiscal és una prioritat fonamental de la

Comissió. La col·laboració estreta entre les autoritats

fiscals ha d'anar acompanyada de transparència

pública".

Més informació: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-16-1349_ca.htm

font: European Commission - Audiovisual Services



LA COMISSIÓ EUROPEAAPROVAUN PLADE 145
MILIONS D'EUROS PERALDESENVOLUPAMENT
RURALA LES ILLES

L'executiu comunitari ja ha adoptat tots els

Programes de Desenvolupament Rural per a

Espanya, amb 13.100 milions d'inversió pública

d'aquía 2020

La Comissió Europea ha aprovat avui els cinc

Programes de Desenvolupament Rural (PDR) que

encara quedaven pendents de finalitzar per al

període 2014-2020 per a Espanya, entre els quals el

de les Illes Balears. El PDR de les Illes està dotat amb

145 milions d'euros de fons públics (61 milions són

del pressupost de la UE i la resta és cofinançament

nacional) i té l'objectiu de donar resposta a

problemes de tipus econòmic, medi ambiental i

social a les zones rurals. Entre les mesures previstes al

programa hi ha, per exemple, ajuts per a la

modernització d'explotacions agràries que podran

beneficar uns 1 .000 agricultors i ramaders.

La resta de PDR aprovats avui són els d'Extremadura

(1 .188M); Galícia (1 .186,4M), Madrid (123,3M) i

Navarra (320M). La Comissió ja va aprovar el juliol

passat el Programa de Desenvolupament Rural per

Catalunya, dotat amb 810 milions d'euros (348,6 dels

quals del pressupost de la UE). Els darrers PDR

aprovats completen el paquet de 19 Programes de

Desenvolupament Rural presentats per Espanya(17

d'abast regional, 1 de nacional i un programa marc).

En total, sumen una aportació financera de 13.100

milions d'euros, dels quals 8.300 provenen del

pressupost de la UE per al desenvolupament rural i

4.800 de fons públics a nivell nacional o autonòmic,

complementats per inversió addicional privada.

Amb ocasió de l'aprovació dels nous programes el

Notícies UE

comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural,

Phil Hogan, ha manifestat: "una de les grans

fortaleses del nostre concepte de desenvolupament

rural és que tot i tenir prioritats de base establertes a

nivell europeu, cada Estat membre o regió té

capacitat per dissenyar programes que s'adaptin de

la manera més adient possible a la seva situació i

necessitats. I això és precisament el que podem

observar en aquests 5 PDR que s'han adoptat avui.

Allò fonamental és que els habitants de les diferents

zones tinguin coneixement de les oportunitats de

finançament disponible perquè, tots junts, puguem

invertir en el manteniment i desenvolupament de les

zones rurals espanyoles".

88% del total de PDR's de la UEaprovats

A nivell europeu, amb les cinc aprovacions ja hi ha

104 del total de 118 PDR nacionals i regionals

previstos per tota la UE (el que implica el 88% del

total, i un 87,4% del finançament). La resta és previst

que s'aprovi durant les properes setmanes.

El pressupost total que la UE destina als diferents

Plans de Desenvolupament Rural és de prop de 100

milions d'euros, als quals s'hi ha de sumar més de 60

milions de finançament públic nacional o regional i

també aportacions privades.

Pel que fa a les accions finançades, s'hi contemplen

subvencions per a la reestructuració i modernització

de més de 350.000 explotacions agrícoles a tota la

UE, amb el conseqüent benefici econòmic i

ambiental que suposa; ajuda inicial perquè 180.000

joves agricultors puguin posar en marxa les seves

empreses, prop de 4 milions de places de formació,

suport a 3.000 projectes innovadors en el marc de

AEI(associació de productivitat i sostenibilitat

agrícola); contractes de suport a la biodiversitat i el

paisatge per a més d'una sisena part de terres

agrícoles i més de 10 milions d'hectàrees de cultiu

dedicades a l'agricultura ecològica. Però els PDR van

més enllà de l'agricultura, ja que permetrà la creació

directa de més de 120.000 llocs de treball no

agrícoles derivats d'aquestes inversions i, per

exemple, 18 milions de persones de zones rurals es

beneficiaran de la millora d'accés a internet de

banda ampla, la qual cosa ajudarà a impulsar noves

PIMEs i millorar la qualitat de vida a les zones rurals.

Informació de context

El desenvolupament rural, anomenat segon pilar de

la política agrícola comuna, proporciona als Estats

membres una dotació financera de la UE la gestió de

la qual es realitza a nivell nacional o regional,

d'acord amb programes plurianuals cofinançats. En

total, hi ha previstos 1 18 programes als 28 Estats

membres. El nou Reglament de desenvolupament

rural per 2014-2020 es concentra en sis prioritats

econòmiques, mediambientals i socials, i els

programes fixen clarament els objectius que es volen

aconseguir. A més, per tal de coordinar millor les

actuacions i maximitzar les sinèrgies amb els Fons

Estructurals i d'Inversió europeus (Fons ESI), s'ha

signat amb cada Estat membre un Acord

d'associació que estableix l'estratègia global

d'inversió estructural finançada per la UE.
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EASI. Estratègies de Garantia Juvenil
LA COMISSIÓ EUROPEA HA PUBLICAT UNA CONVOCATÒRIA
PER PROMOCIONAR L' INTERCANVI D' INFORMACIÓ I
DIFUSIÓ D' ACTIVITATS DIRIGIDES ALS JOVES PER TAL DE
FACILITAR L' ACCÉS AL SERVEI DE GARANTIA JUVENIL I LES
DIFERENTS OPORTUNITATS QUE OFEREIX.
La Garantia Juvenil recull el compromís dels Estats membres de garantir que tots els joves menors de 25 anys rebin una oferta de

treball de qualitat, educació contínua i una formació per un període de quatre mesos a partir de l'atur o de deixar l'educació

formal.

La data límit per presentar projectes es: el 30 de Junyde 2016

Mes informació: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=481&furtherCalls=yes

LIFE. Ajuts per a projectes en l’àmbit de la
biodiversitat
LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD HA PUBLICAT UNA
CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL COFINANÇAMENT DE
PROJECTES APROVATS PEL PROGRAMA LIFE. L'OBJECTIU ÉS
CONTRIBUIR AL COFINANÇAMENT NACIONAL D' AQUEST
PROGRAMA EN ASPECTES RELACIONATS AMB LA

NATURALESA I LA BIODIVERSITAT.
La data límit per presentar projectes és: el 15 d'octubre de 2016

Mes informació: http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-

ayudas-de-la-fundacion-1

SUBVENCIONS PERPROMOURE ELDEBAT I EL
CONEIXEMENTDE LES PRIORITATS
POLÍTIQUES DE LA UE
LA REPRESENTACIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA A ESPANYA
HA PUBLICAT UNA CONVOCATÒRIA PER A PROJECTES I

INICIATIVES D' UNIVERSITATS, THINK-TANKS I ALTRES
ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE QUE OPEREN EN

QUALSEVOL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES, PER
PROMOURE EL CONEIXEMENT I EL DEBAT DE LES PRIORITATS

POLÍTIQUES DE LA UE.  
La data límit per a la presentació de propostes és: el 20 de maig de 2016

Mes informació: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

Convocatories de Programes Europeus



Convocatories de Programes Europeus

COSME. Convocatòria de propostes per a donar suport
a les empreses i una segona oportunitat als
emprenedors
L’OBJECTIU D’AQUESTA CONVOCATÒRIA ÉS CREAR I FINANÇAR
UNA “XARXA EUROPEA D’ALERTA PRIMERENCA I DE SUPORT A
LES EMPRESES I SEGONES OPORTUNITATS PER ALS

EMPRENEDORS”.
La xarxa europea pretén la creació d’una xarxa d’experts compromesos en tota Europa que treballin junts i que prestin serveis de suport a

les empreses en dificultats

La data límit per a la presentació de propostes és: el 31 de maig de 2016

Mes informació:https://ec.europa.eu/easme/en/european-network-early-warning-and-support-enterprises-and-second-starters

INTERREG EUROPE. Cooperació interregional
L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ÉS FINANÇAR PROJECTES QUE
ENCAIXIN EN ELS 4 EIXOS DE TREBALL DEL PROGRAMA:

1 - Innovació i recerca

2- Competitivitat de les PIMES

3- Economia baixa en emissions de carboni

4- Eficiència mediambiental i de recursos

Les tasques previstes en el projecte han de produir un pla d’acció, formar una xarxa de treball amb entitats involucrades, participar en

plataformes d’intercanvi de coneixements en gestió de polítiques públiques i implementar el pla d’acció. Per participar, el consorci ha d’estar

format per autoritats públiques, entitats intermediàries, agències, centres de recerca i ONGs dels 28 estats membres, Suïssa i Noruega.

La data límit per a la presentació de projectes: es el 15 de maig de 2016

Més informació: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
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Propostes de Socis per participar en Projectes Europeus

PROJECTE D’ASSESSORAMENT
ESPECIALITZATEN EL BENESTAR I CURADE
LES PERSONES QUE ENVELLEIXEN.
LA UNIVERSITAT DE LATHI DE CIÈNCIES APLICADES
(LAHTI UAS) I SOCIS LOCALS DE FINLÀNDIA CERQUEN
SOCIS PER A UN PROJECTE DEL PROGRAMA

"PERSONALISED COACHING FORWELL-BEING AND CARE
OF PEOPLE AS THEY AGE" , EN EL MARC DEL PROGRAMA
HORIZON 2020. LA IDEA DEL PROJECTE ESTÀ
RELACIONADA AMB EL BENESTAR COGNITIU.
Mès informació:

Contact person at Lahti UAS:

Dr. Kati Peltonen, Research, Development and Innovation

Specialistkati.peltonen@lamk.fi

+358 44 708 1041

PROJECTE PERA PROMOURE ELS ESPORTS I
ELS JOCS TRADICIONALS.
LA FEDERACIÓ ITALIANA DE JOCS I ESPORTS
TRADICIONALS, A ÚMBRIA (ITÀLIA) CERCA SOCIS PER A
UN PROJECTE EN EL MARC DEL PROGRAMA D’ERASMUS +.
EL PROJECTE PRETÉN PROMOURE ESPORTS I JOCS
TRADICIONALS SUBRATLLANT EL SEU ROL A L’HORA DE
COMBATRE LA DISCRIMINACIÓ A EUROPA. EL PROJECTE
TAMBÉ CERCA PROMOURE EL CONEIXEMENT DE

L’IMPACTE DELS ESPORTS I ELS JOCS EN EL
DESENVOLUPAMENT FÍSIC, MENTAL I MOTOR.
Mès informació:

Mrs Irene Falocco,

EU Policy expert

Tel: (+39) 0744 220853. E-mail address: irene@mindsrl.it
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PROJECTE PERA PROMOURE L'ESPERIT
EMPRENEDORENTRE ELS JOVES.
LA CAMBRA DE COMERÇ DE SEVILLA CERCA SOCIS PER A UN
PROJECTE D' INTERREG EUROPE (MILLORAR LES POLÍTIQUES DE
COMPETITIVITAT DE LES PIMES) QUE PRETÉN PROMOURE
L' ESPERIT EMPRENEDOR ENTRE ELS JOVES, A TRAVÉS DE LA
DINAMITZACIÓ DE L' ECOSISTEMA DE L' ESCOLA I DE LES
METODOLOGIES D' ENSENYAMENT.
Mès informació:

Pablo Morales. pablo.morales@camaradesevilla.com

Javier Cuesta. javier.cuesta@camaradesevilla.com

PROJECTE DE TURISME SOSTENIBLE I INCLUSIU
L’ASSOCIACIÓ “ABBAYE AUX DAMES – LA CITÉ MUSICALE,
SAINTES” GESTIONA UNA ESCOLA DE MÚSICA, ALOTJAMENT I
OFERTA CULTURAL DEL MONUMENT HISTÒRIC QUE DATA DEL SEGLE

XI. AQUEST ORGANISME CERCA SOCIS PER PRESENTAR UN
PROJECTE AL PROGRAMA EUROPA CREATIVA PER DESENVOLUPAR
UNA ESTRATÈGIA TRANSNACIONAL PER A LA GESTIÓ D’AUDIÈNCIES
QUE INTERCONECTI EL PATRIMONI MONUMENTAL DE ZONES

AÏLLADES AMB L’OFERTA CULTURAL.
Mès informació:

Vinvent Soccodato: soccodato@abbayeauxdames.org
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PROJECTE PERELIMINARELS ESTEREOTIPS DE
GÈNERE EN L'EDUCACIÓ, FORMACIÓ I EL LLOC DE
TREBALL
EL CONSELL COMARCAL DE GRANADA, CERCA SOCIS PER A UN
PROJECTE QUE TÉ COM A OBJECTIU ELIMINAR ELS ESTEREOTIPS,
ELS ROLS I LES REFERÈNCIES SEXISTES QUE CONSTRUEIXEN LA

CONCEPCIÓ DELS GÈNERES DELS JOVES A LES ESCOLES. TAMBÉ
ES PRETÉN COMPARTIR BONES PRÀCTIQUES PER TAL D' ESTABLIR
UN MERCAT DE TREBALL MÉS DIVERS I IGUALITARI I ANALITZAR

COM LA TRANSMISSIÓ DELS ESTEREOTIPS I ROLS DETERMINA LES

EXPECTATIVES PROFESSIONALS I OCUPACIONALS DELS JOVES.
Mès informació:

Granada CountyCouncil

José MiguelMárquezMorales

+34 958 24 73 82 chemi@dipgra.es

PROJECTE PERA INVOLUCRARALS JOVES EN EL
DIÀLEG AMB ELS LEGISLADORS
PEABODY, UNA ORGANITZACIÓ BENÈFICA DE LONDRES, CERCA
SOCIS PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE PER POSAR EN

PRÀCTICA MANERES CREATIVES I INNOVADORES DE

COMPROMETRE ALS JOVES EN EL DIÀLEG AMB ELS LEGISLADORS

(INCLOENT-HI ENTITATS PROFESSIONALS I INSTITUCIONS
POLÍTIQUES) EN EL CAMP DE LA JOVENTUT.
Mès informació:

Iwona Wardach. Iwona.w@accesseurope.org.uk
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PROYECTO DE INNOVACIÓN EN TURISMO
SOSTENIBLE
L’ INSTITUT DE BIOMETEOROLOGIA DEL CONSEJO NACIONAL
PARA LA INVESTIGACIÓN D’ITÀLIA CERCA SOCIS PER AL
PROJECTE “MANAGE AND ASSESS SUSTAINABLE TOURISM BY

INDICATORS” (MASTI), ON PROPOSA UNA VISIÓ
INNOVADORA BASADA EN L’ESTUDI, LA MONITORITZACIÓ I LA
CONTINUA COOPERACIÓ ENTRE STAKEHOLDERS PER GESTIONAR

EL TURISME EUROPEU DE FORMA SOSTENIBLE, RESPONSABLE E
INNOVADORA.
Mès informació:

Sonia Trampetti: s.trampetti@ibimet.cnr.it //mob: +39 3357633807

Valentina Marchi: v.marchi@ibimet.cnr.it //telf. +39 (0)55 3033711

Antonio Raschi: a.raschi@ibimet.cnr.it //telf. +39 (0)55 3033711

PROJECTE DE BIOMASSA EN ELMARC DEL
PROGRAMA INTERREG EUROPE
LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE JAEN I LA FUNDACIÓ
CITOLIVA CERQUEN SOCIS PER A FORMAR PART DEL PROJECTE
MASS-FOR-GROW PER A MILLORAR LA COMPETITIVITAT DE LES

PIMES, SOBRETOT EN ÀREES RURALS. L'OBJECTIU ÉS
FOMENTAR L' EXPLOTACIÓ SOSTENIBLE DE LA BIOMASSA PER A
OBTENIR ENERGIA RENOVABLE I PRODUCTES AMB VALOR

AFEGIT.
Mès informació:

Diputació Provinical de Jaen

Antonio Castillo

E-mail: acastillo@dipujaen.es Tel. : +34 953248000, extensió 1052

Fundació CITOLIVA (Centro Tecnológico del Olivar y del Aceite)

Carmen Capiscol

E-mail: ccapiscol@citoliva.es Tel. : +34 953221130
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PROJECTE DE TECNOLOGIA BLAVA
EL DEPARTAMENT DE COMERÇ, FINANCES I NAVILIER DE LA
UNIVERSITAT TECNOLÒGICA DE XIPRE ESTÀ INTERESSAT A
FORMAR PART D' UN CONSORCI EN EL MARC DE LA
CONVOCATÒRIA DE "TECNOLOGIA BLAVA: TRANSFERÈNCIA DE
SOLUCIONS INNOVADORES PER A LES ECONOMIES DE LA CONCA

DEL MAR" . L’OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA ÉS FOMENTAR LA
INVERSIÓ I LA COOPERACIÓ ENTRE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

PER A ACONSEGUIR L' ARRIBADA DE NOUS PRODUCTES O
TECNOLOGIES FOCALITZADES A LES CONQUES MARINES.  
Mès informació:

Dr. Dimitris A. Tsouknidis (Professor)

Tel: +357 2500 2058 Mòbil: +357 99010335

Email: dimitris.tsouknidis@cut.ac.cy
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OCUPACIÓ

Legislació UE, 22 abril 2016

Xarxa europea de serveis d'ocupació (EURES)

Reglament 2016/589 de 13 d'abril de 2016 relatiu a la xarxa europea de serveis d'ocupació (EURES),

a l'accés dels treballadors als serveis de mobilitat i a la major integració dels mercats de treball i pel

qual es modifiquen els Reglaments 492/2011 i 1296/2013.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0589&from=ES

Documentació UE, 20 abril 2016

Bones pràctiques projectes Programa EaSI en les àrees d'ocupació, inclusió i assumpte socials

This monitoring report gathers good practices of projects across Europe dealing with working

conditions, employment, social affairs and inclusion.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7885&furtherPubs=yes

MERCAT INTERIORDE L'ENERGIA

Legislació UE, 22 abril 2016

Codi de xarxa sobre requisits de connexió de generadors a la xarxa

Reglament 2016/631 de 14 d'abril de 2016, que estableix un codi de xarxa sobre requisits de

connexió de generadors a la xarxa.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=ES

SEGURETAT

Documentació UE, 20 abril 2016

Agenda Europea de Seguretat per lluitar contra el terrorisme

Comunicació de la Comissió sobre l'aplicació de l'Agenda Europea de Seguretat per lluitar contra el

terrorisme i aplanar el camícap a una Unió de la Seguretat genuïna i efectiva.

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9aeae420-0797-1 1e6-b713-

01aa75ed71a1 .0014.02/DOC_1&format=PDF

Legislació i Documentació
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Documentació UE, 19 abril 2016

Mercat únic digital

Comunicació de la Comissió relativa a les prioritats de normalització en el sector de les TIC per al

mercat únic digital

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:176:FIN&rid=4

Documentació UE, 19 abril 2016

Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-2020

Comunicació de la Comissió sobre el Pla d'Acció sobre Administració Electrònica de la UE 2016-

2020. Accelerar la transformació digital de l'administració.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:179:FIN&rid=1

Documentació UE, 19 abril 2016

Digitalització de la indústria europea

Comunicació de la Comissió relativa a la digitalització de la indústria europea. Aprofitar tots els

avantatges d'un mercat únic digital.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=COM:2016:180:FIN&rid=3

Legislació i Documentació
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