Cooperació, solidaritat i pau : Ajuts Erasmus+ KA3 per a
fomentar la cooperació de la societat civil en l’àmbit dels
joves
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Altres
Tipus entrada al calendari: Cooperació, solidaritat i pau
Temàtica activitat del calendari: Ajuts, subvencions
Tags: ajuts, cooperació, subvencions
Dates de realització

Del dimarts 8 de octubre de 2019 al dimarts 19 de novembre de 2019
Descripció

L’objectiu de la present convocatòria és donar suport estructural, en forma de subvencions
de funcionament anuals, a organitzacions no governamentals europees i a xarxes informals a
escala europea que treballen en l’àmbit de la joventut.
Els organismes sol·licitants han de presentar un pla de treball coherent que integri activitats
sense ànim de lucre dirigides a joves i que siguin adequades per complir l’objectiu de la
convocatòria. Per tant, les activitats elegibles són:

Programes d’activitats i d’aprenentatge no formal i informal, dirigides a la joventut i als
treballadors joves
Activitats per al desenvolupament de la qualitat, la innovació i el reconeixement del
treball dels joves
Activitats pel desenvolupament i el foment d’eines de validació, reconeixement i
transparència en l’àmbit de la joventut
Seminaris, reunions, tallers, consultes i debats realitzats per joves sobre polítiques de
joventut o assumptes europeus
Consultes a joves per contribuir al Diàleg amb la Joventut de la UE
Activitats per a la promoció de la participació activa dels joves en la vida democràtica,
com la promoció de la inclusió en la presa de decisions, la representació dels joves, la
promoció de noves formes i alternatives de participació o el desenvolupament de
competències cíviques
Activitats per a la promoció d’activitats de solidaritat entre els joves a Europa
Activitats per a la promoció de la solidaritat, la tolerància i l’aprenentatge i la
comprensió interculturals a Europa
Mitjans de comunicació i activitats i eines de comunicació sobre joventut i assumptes
europeus

Més informació a: http://www.barcelonesjove.net
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Data límit 19 de novembre de 2019.

Per a més info, clica aquí.
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

https://www.barcelonesjove.net/node/82073
Data del document:

8.10.2019
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