CONVOCATÒRIA DE PARTICIPANTS
- CATALÀCONTEXT
FromEUTOYOU és un projecte Erasmus+ a petita escala entre dos grups d'acció locals
(GAL): el GAL Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) d’Itàlia (regió Piemont) i el Consorci GAL
Alt Urgell Cerdanya (CAUC).
El projecte té l'objectiu de donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereix la UE a
escala local i rural als i les joves, amb la intenció de proporcionar noves oportunitats
d'ocupació per a contrarestar la despoblació d'aquests territoris. En particular, l'enfocament
bottom-up dels GAL, que proporciona una visió territorial i comunitària de les estratègies
europees implementades a escala local, és una eina excel·lent per a acostar la UE a la
ciutadania i les empreses.
Les activitats seguiran el recorregut simulat per a l’elaboració i implementació d'una estratègia
de desenvolupament local del GAL, des del seu inici fins a la concreció d’eines com les
convocatòries de finançament per a la creació i millora de les empreses, la definició dels
projectes de cooperació Leader, entre altres.
El protagonisme del projecte serà per 10 joves (5 per GAL), amb l'objectiu que siguin futurs
"ambaixadors/es locals de la UE" per a les zones rurals.
CONTINGUT DEL CURS
FromEUTOYOU vol oferir oportunitats d'aprenentatge al col·lectiu jove (18-30 anys), actiu
pels territoris rurals.
Activitats:
• ACTIVITAT 1
Trobada local inicial (juny 2022 - 2 hores virtual)
Explicació del projecte i conèixer-se mútuament.
•

ACTIVITAT 2
Primera trobada internacional (juliol 2022 - Luserna San Giovanni (Itàlia)
Tots els i les participants. Estada de 5 dies + viatge
Conèixer el projecte en detall, realitzar activitats conjuntes, visites d’experiències
sobre el terreny i tallers amb les parts interessades.

•

ACTIVITAT 3
Elaboració de l'Estratègia de Desenvolupament Local (agost a desembre de
2022 en GAL)
Preparació de l’Estratègia de Desenvolupament Local.
8-10 dies màxim virtual/presencial.
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•

ACTIVITAT 4
Implementació de l’Estratègia de Desenvolupament Local (gener - març de
2023 en GAL)
Els dos grups locals elaboraran una proposta de convocatòria simplificada (GAL EVV)
i projectes de cooperació, estratègics o altres instruments on s’aplica l’estratègia de
desenvolupament local (GAL CAUC).
8-10 dies com a màxim reunions virtuals/presencials + 3 reunions virtuals per
compartir els avenços entre els dos grups.

•

ACTIVITAT 5
Segona trobada internacional (Maig 2023 - La Seu d'Urgell (Catalunya)
Tots els i les participants. Estada de 5 dies + viatges.

La trobada inclou la finalització de propostes de convocatòries (GAL EVV) i el redactat final
de projectes de cooperació, estratègics o altres instruments on s’aplica l’estratègia de
desenvolupament local (GAL CAUC).
•

ACTIVITAT 6
Seguiment de l’Estratègia de Desenvolupament Local (setembre de 2023 a
desembre de 2023 en el GAL)
Finalització de la formació i el seguiment per als dos grups.

LLOC:
ACTIVITAT 1: Virtual
ACTIVITAT 2: Luserna SG (Itàlia)
ACTIVITAT 5: La Seu d'Urgell (Catalunya)
ACTIVITAT 3, 4 i 6: En cada territori GAL + virtual
NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
Itàlia: 5
Espanya: 5
El procés de selecció afavorirà una presència equilibrada de dones i homes.
CRITERIS D'ELEGIBILITAT DE LES PERSONES CANDIDATES
OBLIGATORI
- CV i una carta de motivació (una pàgina màxim) escrita en la llengua del GAL en què es
presenti i es vulgui participar.
- Edat entre 18 i 30 anys (persones nascudes entre 1992 i 2004)
- Estudis mínims de Batxillerat
- Llengua: Anglès com a llengua vehicular (almenys nivell B1) i coneixement oral i escrit
d’almenys una llengua d’un dels socis dels projecte (italià, català, castellà)
- Bon domini de les eines digitals i informàtiques
- Bones habilitats de comunicació i interacció social
- Residència (almenys temporalment) en un dels països socis (Itàlia, Espanya)
- Compromís explícit de participar en la totalitat del projecte fins a la seva finalització (gener
2024) que ha de constar en la carta de motivació.

PREFERIBLE
Es donarà preferència a les persones candidates amb:
- Treball previ o experiència de voluntariat en organitzacions/associacions/projectes
relacionats amb els temes d’aquesta convocatòria (joves, desenvolupament local en zones
rurals, experiències d'intercanvi...)
- Coneixement amb temes relacionats amb projectes europeus
- Coneixement sobre les institucions i el finançament de la UE i sobre com funcionen els
projectes finançats per la UE.
- Coneixement sobre els grups d'acció local i el seu funcionament
- Residència en el territori Leader del Piemont o de Catalunya (per donar l'oportunitat de
participar als i les joves que viuen en les zones rurals de l’àmbit del projecte que alhora ja
coneixen la realitat d’aquestes àrees);
- Persones graduades en facultats humanístiques o tècniques científiques (el procés de
selecció promourà una composició multidisciplinària de les persones participants)
QUÈ COBREIX EL PROJECTE?
- Dues trobades presencials, una a Itàlia i una a Catalunya de 5 dies (allotjament, àpats,
activitats)
- Cost del viatge a aquestes trobades presencials (a càrrec de cada GAL amfitrió)
- Activitats locals (materials, espais, etc.)
- Desplaçament per unir-se a les reunions de les activitats 3, 4 i 6 (Elaboració, implementació
i i seguiment de l’estratègia de desenvolupament local) fins a 50 € quan la ubicació de les
reunions sigui diferent a la de l'oficina local del GAL
QUÈ NO COBREIX EL PROJECTE?
- Costos de viatge per unir-se a les activitats 3, 4 i 6 (Elaboració, implementació i seguiment
de l’estratègia de desenvolupament local) des del lloc de residència.

SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ I TERMINI :
Enviar el CV i la carta de motivació a cauc@cauc.cat com a màxim el 24/04/2022.

