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1. Què és?
Aquest programa és una acció de l'Assemblea de les Regions d'Europa que es porta a terme des de l'any 1985
amb l'objectiu de propiciar l'intercanvi d'experiències laborals entre joves europeus. Són les mateixes regions
participants les que financen el programa, fent-se càrrec de les despeses que comporta l'acollida dels
participants.

2. Regions que hi participen
• Alemanya: Baden-Württemberg
• Àustria: Kärnten
• Bèlgica: Bruxelles – capital i Wallonie
• Bòsnia i Herzegovina: Republika Srpska
• Croàcia: Istra, Sisak-Moslavina, Splitsko-Dalmatinska, Varazdin, Zagreb County, Karlovac, Sibenik-Knin
• Espanya: Catalunya, Comunitat Valenciana, Región de Murcia
• França: Champagne-Ardenne, Corse, Franche-Comté, Ile de France, Limousin, Midi-Pyrénees, Picardie,
Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
• Geòrgia: Adjara. Guria
• Itàlia: Valle d’Aosta, Umbria
• Noruega: Akershus
• Portugal: Açores, Madeira
• Romania: Arges, Caras-Severin, Harghita, Hunedoara, Timis
• Sèrbia: Vojvodina
• Suïssa: Fribourg, Jura, Ticino, Valais

3. Requisits dels beneficiaris
• Tenir entre 18 i 30/32 anys (cal consultar el web del programa per comprovar quines regions admeten joves
fins a 30 anys i quines fins a 32 anys) residents a Catalunya en situació d'atur o treball precari.
• Tenir un coneixement suficient de l'idioma del país d'acollida.
• Tenir formació o experiència professional pràctica en l'àmbit laboral objecte de l'estada.
4. Durada
La durada de les estades és de 3 a 7 mesos.

5. Condicions de l'estada
• El programa ofereix un curs de llengua intensiu a l'inici de l'estada, en l'idioma del país d'acollida, i pràctiques
professionals en empreses.
• Beca per fer front a les despeses de l'estada en condicions variables segons cada projecte.
• Un programa de visites i activitats de coneixement de la regió de destí.
• Les sortides són en grups organitzats.
• Assegurança
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