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NOU PROGRAMA DE JOVENTUT: ERASMUS +
(2015-2020)
Erasmus+ és el programa integrat de la Unió Europea (UE) que engloba les iniciatives en
educació, formació, joventut i esport.
Els objectius que persegueix són, entre d'altres, millorar el nivell de competències bàsiques i
habilitats de les persones joves, amb especial atenció als i les joves amb menys oportunitats,
incrementar les oportunitats de mobilitat, donar suport al reconeixement de l'aprenentatge no
formal i sobretot potenciar la dimensió internacional de les activitats per a joves.
Tindrà una vigència de set anys: de l’1 de gener de 2014 al 31 de desembre de 2020.
Per aconseguir els objectius definits el Programa Erasmus+ s’estructura en tres línies d’acció
claus, cadascuna de les quals inclou una serie de projectes de naturalesa diferent i amb un
termini de presentació diferent que també us afegim a continuació, en relació a les entregues de
l'any 2016. De totes maneres, destacar que cada any els terminis s'actualitzen i varien
lleugerament.
Els terminis de presentació són el 2, 10 o 26 de febrer de 2016, 26 d'abril de 2016, el 4 d'octubre
de 2016 segons cada programa i en algun programa, l'1 de juliol de 2016. Cada any cal revisar
les dates actualitzades doncs varien segons el calendari anual.

Acció 1: Mobilitat juvenil
a) Projectes de mobilitat per a joves (persones joves, treballadors/es i associacions)
• Intercanvis juvenils.
• Servei de voluntariat europeu.
• Cursos planificats: cursos de preparació, esdeveniments formatius i estades
estudiantils.
• Observacions en organitzacions juvenils a l'estranger (en organitzacions juvenils,
l'educació i formació en institucions, empreses...).
b) Projectes de mobilitat nacionals / regionals d'ens públics i entitats amb projectes de
responsabilitat social corporativa.
c) Projectes a gran escala d'esdeveniments de Servei de Voluntariat Europeu.

Recursos Associatius

pàgina 1

Acció 2: Bones pràctiques en cooperació i innovació
1. Estratègies amb les contraparts:
a) Enfortiment sectorial mitjançat la cooperació entre entitats on es fomenti l'intercanvi
de pràctiques.
b) Desenvolupament de proves o implementació de pràctiques en l'àmbit de joventut
relacionades amb educació i formació.
c) Validació de les competències adquirides a través de l'aprenentatge no formal i formal
a nivell nacional fent referència a la UE utilitzant eines i documents de la UE (Per
exemple Europass i Youth pass).
d) Cooperació entre les autoritats regionals per promoure la desenvolupament dels
sistemes d'educació, formació i joventut, i la seva integració en les accions de
desenvolupament dels governs locals i regionals.
e) Iniciatives que fomentin l'esperit empresarial per fomentar una ciutadania activa i una
nova empresa de creació social.
2. Capacitat de construcció:

Objectius: fomentar la cooperació i els intercanvis en l'àmbit de la joventut entre Països del
Programa i Països Associats de diferents regions de la món (ACP, Amèrica Llatina, Àsia,
Industrialitzats països).
a) La cooperació estratègica entre les organitzacions juvenils, d'una banda amb autoritats
públiques i de l'altre amb socis dels diferents països.
b) La cooperació entre les organitzacions juvenils i organitzacions en matèria d'educació i
formació, així com amb representants del mercat empresarial i laboral, així com amb les
ONG.
c) Incrementar la capacitat dels consells de la joventut, plataformes juvenils i autoritats
nacionals, regionals i locals que s'ocupen dels joves en països associats.
d) Millorar la gestió, la governança, la capacitat d'innovació i internacionalització de les
organitzacions juvenils.
e) Provar i implementar el treball amb joves en pràctiques.
f) Implementar activitats de mobilitat juvenil tals com intercanvis europeus, Servei de
Voluntariat Europeu i mobilitat entre treballadors/es.

Acció 3: Suport per la reforma política
Objectius: Desenvolupar la cooperació política de la joventut a nivell europeu, promoure
l'estratègia de Joventut de la UE i fomentar de manera estructurada el diàleg.
a) Suport en el “Open Method of Coordination” (aprenentatge entre iguals, evidència de
reunió)
b) Suport al diàleg estructurat en l'àmbit de la joventut (reunions entre els joves i
fabricants, el suport a SD Nacional Grups de Treball).
c) Suport al Fòrum Europeu de la Joventut i entitats civils de la societat amb entitats
juvenils Europees.
d) La implementació de la transparència de la Unió i les eines de reconeixement:
Youthpass.
Setmana Europea de la joventut.
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Procediment per entrar-ne a formar part:
Si us animeu a participar a projectes europeus com a associació juvenil, per entrar a sol·licitar
l'ajut s'han de seguir els següents passos:
1) Acreditar-se per aconseguir el codi PIC, un identificador únic, que té nou dígits, que permet
a les organitzacions presentar un formulari de sol·licitud d'una subvenció i que, a més, serveix
de referència a les agències nacionals o Executiva en les seves comunicacions amb l'entitat. Per
obtenir un codi PIC, les organitzacions hauran de registrar-se al Portal del participant:
•
•

http://www.oapee.es/dctm/weboapee/erasmus/e-info/codigo-pic-guia-rapidageneral190220141505.pdf?documentId=0901e72b818959da
http://erasmusplus.injuve.es/opencms/export/download/formularios/Instruccionesregistrar
se_PortaldelParticipante.pdf

2) Fer un cop d'ull a la Guia del Programa:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
3) Completar els formularis mitjançant l'aplicació informàtica amb el projecte que hagueu
pensat o completar el model de Mandat si voleu participar en algun ja redactat:
http://erasmusplus.injuve.es/materiales/?__locale=es

http://www.erasmusplus.injuve.es/materiales/guias.html?
categoryfolder=/modules/downloads/guiasyformularios/1.Formularios/
4) Presentar el projecte de forma online en els terminis establerts. El calendari de
convocatòria per cada acció clau es pot conèixer a continuació:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/347/06&from=EN
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Formacions
També hi ha la possibilitat que els membres de les associacions assisteixin a formacions
organitzades per entitats internacionals, agències nacionals d'Erasmus +.
Tota la informació la podràs trobar a la web:
http://www.erasmusplus.injuve.es/formacion/cursos/?__locale=es
Per ampliar els continguts del programa “Erasmus plus” podeu adreçar-vos als
següents enllaços:
•

Pàgina web oficinal del programa Erasmus +

•

Pàgina web del ministeri sobre programa Erasmus +

•

Document de suport: Butlletí 901 número 133: Erasmus +

O podeu sol·licitar una assessoria sobre activitats internacionals a través del correu:
internacional@crajbcn.cat
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