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Euroinstitut Català Transfronterer
Formacions sense fronteres !
Coordinació
Martine Camiade, Géraldine Caprani

Intervenció

Acció 1 : Estudi de viabilitat i pla d’estructuració
Pressupost : 101 633,70

Géraldine Caprani, Directora EiCT, UPVD


1)

2)
3)

Acció 2 : Oferta de formació
Pressupost : 185 969,65
Acció 3 : Creació d’un centre de recursos físic i virtual
Pressupost : 36 612,00

Les diferents etapes

Prefiguració 2008/2009
- Fons comú CG/Gencat :
Calendari de
formacions
- Trobades de la cooperació territorial europea
Projecte POCTEFA – març de 2010 febrer de
2013
Continuïtat de l‘estructura : després de febrer de
2013



Pressupost
637638,15

UdG/

Departament

de

-

amb 65% de FEDER 414 464,80€

UPVD : 377596,35

Acció 6 : Dinamització,
administratiu
Pressupost : 204 070,00

UdG :

coordinació

i

control

Oferta de l’Eict

Per satisfer les teves necessitats i adaptar-se millor
a les teves demandes

Cap de fila
Universitat de Perpinyà UPVD/
Centre de recerca ICRESS
Girona

Acció 5 : Comunicació
Pressupost : 93 472,00



El Eict dins el marc del POCTEFA

Soci
Universitat de
Dret/Economia

Acció 4 : Interconnexió, capitalització i transferència
Pressupost : 15 880,00

-

Un catàleg anual de formacions
Formacions personalitzades a la demanda
Formacions a través de videoconferència i
plataforma interactiva.
El consell per la creació de projectes.
Un centre de recursos físic i digital sobre les
qüestions transfrontereres i de cooperació.
Estudis i recerca aplicada.

260041,8

Cofinançament
Consell General dels P.-O. : 56 639,20



Formacions transfrontereres, què
vol dir?

Calendari
Del 01/03/2010 al 28/02/2013

Intervenció amb ponents del nord i del sud junts.
Cada persona es pot expressar amb la seva llengua.

Personal dedicat al projecte
Binacional, bilingüe i bicultural

Objectiu :
Tenir una visió creuada del tema i fer
ressaltar les problemàtiques degudes al
context fronterer
Fer la promoció de la llengua del veí

1 directora (UPVD, Perpinyà) i 1 director adjunt (UdG,
Girona)
1 administratiu a temps parcial , 1 project manager
temps parcial



Accions i pressuspost

Alguns exemples…
El mercat del treball en l’ECT
Les organitzacions policoadministratives de
l’ECT
Municipis i agrupacions de municipis Com
desenvolupar projectes de cooperació.
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Especial Cooperació Transfronterera

-

Les eïnes de la cooperació transfronterera

Projectes de Territori
La formació professionnal per els joves
L’espai Schengen
Ordenació del territori transfronterer
L’interculturalitat
Gestió dels espais naturals a les fronteres…



El públic

-

Actors socioeconomics
Professionals del sector públic com privat
Els polítics
Els agents de les col.lectivitats territorials i
dels éns públics
Demandant d’occupació

-

-

-

Fer treballar conjuntament centres de
recerca,
investigadors
i
centres
de
formacions i professionals.
Intercanvi de bonnes pràctiques i saber fer.
Desenvolupar eines de la cooperació i
transferència.
Professionalitzar els oficis del transfronterer.



En conclusió

-

L’EICT té l’ambició d’esdevenir la vostra eina i el vostre
suport en matèria de collaboració transfronterera,
territorial i euromediterrània.
Contacte :
Géraldine Caprani, Directora



Una Eina per
Transfronterer

l’Espai

Català

Mob. +33 (0)6 10 57 43 61
Mail : geraldine.caprani@univ-perp.fr

Millorar el desenvolupament de la conca de vida
transfronterera mijançant la formació, el consell i la
recerca aplicada.
-



www.euroinstitut-cat.eu

Afavorir el coneixement de l’altre
Facilitar la cooperació transfronterera
Ajudar al desenvolupament de projectes de
cooperació
Contribuir a la resolució dels problemes
deguts a sistemes i fonaments jurídics i
administratius diferents
Desenvolupament
d'una
enginyeria
pedagògica
adaptada
al
context
transfronterer

Per resumir

Respondre a la necessitat dels agents del territori
català a fi d’adquirir un millor coneixement del veí,
Contribuir al desenvolupament de projectes de territori
en l’Espai Català Transfronterer en prioritat i en la
frontera francoespanyola,
Aportar suport a dinàmiques de cooperació més
amples com:
-



El Pol de Recerca i d’Enenyament Superior
Transfronterer Pirineus Mediterrània (PRES
PM),
l’Euroregió Pirineus Mediterrània,
l’Arc Llatí.

Xarxa Europea dels EuroInstituts :
REI o TEIN

L’ICRESS forma part de la Xarxa i per extensió el
cap de fila de l’Eict.
10 frontereres estan representades.
Desenvolupament d’un projecte Leonardo.
L’objectiu :
2

