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Per tal de poder desenvolupar tots els projectes i programes ja exposats en els punts anteriors, 
també es presenten ajudes econòmiques i subvencions, per tal que tots els ciutadans de la UE 
tinguin accés a participar en els programes, sempre que compleixin els requisits que cada un 
d’ells sol·licita. 
 

 INTEGRACIÓ PER MITJANS UNIVERSITARIS: activitats sobre la integració europea 
organitzades per mitjans universitaris. L’objectiu principal d’aquestes subvencions 
consisteix en enfortir la ciutadania europea i en reforçar la participació activa dels 
ciutadans en el procés d’integració europea mitjançant la reflexió i el debat sobre els 
diferents aspectes d’aquest procés. 

 
 

 SUBVENCIONS DE LA SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT PER ACTIVITATS 
INTERNACIONALS: l’objectiu d’aquestes subvencions és reforçar la presència 
internacional de les associacions juvenils catalanes, ja sigui potenciant el seu paper en 
els organismes de coordinació internacional o assistint a trobades internacionals de 
joves, realitzant intercanvis juvenils, participant en seminaris de formació. 

 
 

 AJUDES DEL FONS EUROPEU DE LA JOVENTUT: els projectes que poden rebre 
ajut del (FEJ) són els que han estat organitzats per joves, s’adrecen a joves i es 
proposen contribuir a la promoció de la pau, la comprensió i la cooperació entre els 
europeus i el món. 

 
 

 AJUDES DEL CONSELL D’EUROPA PER A LA MOBILITAT JUVENIL: es tracta 
d’ajudes perquè els joves desafavorits puguin viatjar, en tren, fins al lloc on han de fer 
una activitat internacional. 

 
 

 ECTS – PLA DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ACADÈMICS DE LA UNIÓ 
EUROPEA: dins d’aquest pla s’inclou el programa ERASMUS, té com a objectiu, dotar 
a les universitats que acceptin estudiants d’altres països comunitaris amb un instrument 
ràpid i objectiu per avaluar els resultats acadèmics previs d’aquests estudiants, per tal 
de poder-se incorporar en un curs de nivell adequat. 

 
 

2.4 AJUTS I SUBVENCIONS 
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 NARIC – XARXA DE CENTRES NACIONALS D’INFORMACIÓ: és un element 
important de la política comunitària per millorar el reconeixement de títols i períodes 
d’estudi entre països de la UE. 

 
 

 BEQUES PER A ESTUDIS DE POSTGRAU DE L’INSTITUT UNIVERSITARI 
EUROPEU DE FLORÈNCIA: aquest institut va ésser fundat l’any 1979 pels Estats 
membres de la Comunitat Europea i té com a objectiu contribuir al desenvolupament de 
l’herència cultural i científica d’Europa en la seva unitat i varietat, mitjançant activitats 
en l’ensenyament i la investigació universitària. L’Institut Universitari Europeu també té 
com a funció ser lloc de trobada i d’intercanvi d’idees i d’experiències sobre temes 
relacionats amb el seu propi camp d’estudi i investigació bàsica, comparada i 
comunitària en ciències humanes i socials: història, dret, economia i ciències polítiques 
i socials.  

 
Els candidats admesos reben els dos primers anys una beca del Govern Espanyol i el 
tercer any del propi Institut. 

 
 

 COL·LEGI EUROPEU DE BRUGES: aquest col·legi es va fundar l’any 1949 és la 
institució més antiga d’estudis europeu. Imparteix a titulars universitaris un curs 
d’estudis complementaris sobre assumptes que fan referència al procés d’integració 
europea i al desenvolupament futur de la UE. Els prepara i recolza estudis 
postdoctorals amb temes econòmics, legals, polítics i socials, a nivell de la UE. 

 
Aquesta escola té un segons campus a Natolin amb l’objectiu d’estendre les seves 
activitats als països d’Europa Central i Oriental. 

 
 

 CONCURS DE TESIS DEL COMITÈ DE LES REGIONS: és un concurs de tesis 
doctorals del Comitè de les Regions, que premia les tesis doctorals (de dret, economia, 
ciències polítiques o Socials). 

 
 
 


