A Fundación Galicia Europa convoca a seguinte edição do curso de Agentes de
Cooperação Transfronteiriça, que terá lugar entre 16 de Abril a 7 de Junho.
A combinação de atividades presenciais de grupo com outras de carácter individual,
os participantes irão receber assistência e tutoriais especializados para conhecer a
dinâmica dos projetos de cooperação transfronteiriça, as possibilidades que oferece
o financiamento europeu neste âmbito, o processo de elaboração de uma
convocatória e, ainda irão ter a oportunidade de descobrir e conhecer outras
pessoas e entidades interessadas na criação de novos projetos transfronteiriços
O Curso de Agentes de Cooperação Transfronteiriça é uma atividade do projeto
LIDERA, um projeto europeu enquadrado no programa Interreg V A EspanhaPortugal 2014-2020 (POCTEP), e que conta com o financiamento europeu de 1,4
milhões de euros e uma duração de quatro anos.
O curso de Agentes de Cooperação Transfronteiriça forma parte da atividade
“Cataliza”, que tem como objetivo melhorar, potencializar e impulsionar a
viabilidade dos projetos e ideias da juventude, mediante a realização de atividades
de tutoriais e asessoramento individualizado, formação personalizada, e coaching
pessoal. Ao longo do projeto serão realizadas duas edições do curso.
A Fundación Galicia Europa contará com a colaboração do Município de Valença,
onde serão realizadas as atividades de carácter presencial, e dos restantes sócios
do projeto: Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cámara
Oficial de Comercio, Industria, Servicios e Navegación de Santiago de Compostela,
a Asociación Comercial de Emprendedores de Galicia (ASCEGA), o Instituto
Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), a Federação Nacional de Associações
Juvenis Portuguesa (FNAJ) e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

DATA E LOCALIZACIÓN
O curso terá lugar na primavera do 2018, concretamente nas seguintes datas:
ü
ü

Início do curso:
Fim do curso:

16 de abril
7 de Junho

As atividades presenciais em grupo serão combinadas com outras de trabalho
individual. A parte presencial terá lugar na Escola Superior de Ciências Empresariais
- IPVC de Valença do Minho (Portugal). Esta localização conta com bons acessos
por auto-estrada, estradas nacionais e inclusive de comboio para os participantes
que cheguem tanto de vários pontos da Galiza como de Portugal:
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Valença do Minho
Valença do Minho

METODOLOGIA
Será uma formação eminentemente prática, na qual os assistentes apresentarão
em público candidaturas a projetos de cooperação transfronteiriça elaborados
por eles mesmos. Para o conseguir, previamente serão acompanhados por
professores e tutores especializados em cada uma das alternativas de
financiamento apresentadas. Estes irão explicar como preparar excelentes
candidaturas, facilitando-lhes, assim, o processo.
Serão, assim, os alunos os verdadeiros protagonistas do curso, tendo um papel
muito ativo em todo o processo de aprendizagem.

OBJETIVOS
Pretende-se que os participantes alcancem as seguintes metas:
ü

Conhecer quais são as distintas alternativas
transfronteiriça que financia a Comissão Europeia.

ü

Aprender como elaborar candidaturas para os programas que mais
facilitem a cooperação transfronteiriça da região.

ü

Conhecer através de expertos em cada uma das opções sugestões para
redigir excelentes projetos.

ü

Descobrir outras pessoas e entidades com vontade de apostar pela
criação de novos projetos transfronteiriços.

ü

Criar redes de colaboração entre pessoas interessadas na temática, assim
como com expertos na preparação deste tipo de projetos.

ü

Realizar ações de difusão sobre o potencial do financiamento europeu para
levar a cabo iniciativas conjuntas com outros países.
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de

cooperação

PROGRAMA FORMATIVO
O Curso é composto por 5 blocos formativos que irão decorrer de um formato de
complementaridade e, inclusive, simultaneamente:
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BLOCO 1.- DESCOBRIR AS ALTERNATIVAS (42 horas)
Aproximar-se-ão aos alunos ferramentas transversais para a elaboração de
projetos, assim como conhecimentos específicos sobre cada uma das alternativas
apresentadas. A transmissão de conhecimentos será principalmente prática.
ü
ü
segunda-feira 16

9:00 a
13:00

15:00 a
19:00

19:00 a
19:30

Apresentação do
programa
As linhas de
financiamento
europeu
As linhas de
financiamento
europeou
Networking
A cooperação
transfronteiriça

BLOCO
horas)

2.-

Início:
Fim:

Segunda-feira, 16 de abril.
Sexta-feira, 20 de abril.

terça-feira 17

quinta-feira
19

quarta-feira 18

Criatividade
aplicada ao
desenvolvimento de
projetos
(LEGO Serious Play)

Geminação de
cidades

Erasmus+

Como confrontar a
elaboração de um
projeto

Europa
Creativa

Erasmus+

Networking

Networking

VISIBILIDADE

DA

sexta-feira 20
Interreg V A

Interreg V A
Networking e
próximos pasos

COOPERAÇÃO

Networking

TRANSFRONTEIRIÇA

(10

Cada aluno deve desenvolver uma iniciativa, ação ou projeto criativo que ajude a
difundir as possibilidades deste tipo de financiamento oferecido pela União Europeia
para ajudar a derrubar as barreiras que historicamente criavam as fronteiras. Este
bloco estará tutorizado por pessoas qualificadas, com o propósito de que a sua
implantação seja a adequada.
ü
ü
ü

Início da preparação:
Data máxima de entrega:
Apresentação aos colegas:

21 de abril.
7 de maio.
8 de maio [bloco 4]

BLOCO 3.- ELABORAÇÃO DE PROJETOS (42 horas)
Cada participante deve elaborar uma candidatura a um dos programas
apresentados no bloco inicial. Fomentara-se que a tipologia das propostas seja o
mais variada possível. Para cada caso contarão com a tutorização do respetivo
professor que explicou o programa.
ü
ü
ü

Início de preparação:
Data máxima de entrega:
Apresentação (clausura):
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21 de abril.
31 de maio.
7 de Junho [bloco 5]

BLOCO 4.- INTERCÂMBIO DE EXPERIENCIAS (4 horas)
Aproximadamente à metade da fase de elaboração dos projetos será organizada
uma sessão presencial com a procura de promover um maior grau de colaboração
entre os participantes, criando uma rede interativa e pro-ativa que aprofundará no
conhecimento de todos os projetos e iniciativas.
Cada participante terá que explicar:
•
•

Ações de visibilidade que apresentaram, no elevator pitch de 2 minutos.
Situação atual do seu projeto: temática, programa de financiamento e os
principais desafios aos que se enfrentam. Elevator pitch de 3 minutos.

A continuação, trabalharão em equipa para idealizar soluções para superar os
desafios individuais.
Para conclusão da jornada será realizado um encontro com os alunos da primeira
edição do curso de Agentes de Cooperação Transfronteiriça.

8 de Maio
Elevator pitches das ações de difusão
Elevator pitches sobre estado e desafios nos projetos
9:00 a 13:00

Trabalho de equipa para superar desafios
Encontro com participantes da primeira edição.

BLOCO 5.- APRESENTAÇÃO DE PROJETOS (4 horas). CLAUSURA
Como último passo desta formação, será organizada uma jornada de clausura. Os
participantes apresentarão ao público as candidaturas e ações de difusão nas que
estiveram a trabalhar (elevator pitch de máximo 3 minutos por participante),
recebendo as respetivas avaliações. Ainda, será realizada a entrega dos diplomas
de aproveitamento da formação e serão assentadas as bases para futuras
colaborações com o objetivo de seguir avançando na cooperação transfronteiriça.

7 de Junho
Elevator pitches dos projecos
Avaliação
9:00 a 13:00

Entrega dos diplomas
Clausura do curso
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PARTICIPANTES
Máximo de 15 alunos. Os critérios da seleção baseiam-se em:
•
•
•
•

Jovens entre 18 e 30 anos.
Em situação de desemprego, em período de formação ou em melhora
laboral.
Prioridade aos residentes próximos à região onde será celebrado o curso.
Ordem de inscrição.

Ao inscrever-se, os participantes comprometem-se a participar a 100% das horas
de trabalho prevista no programa formativo. A assistência é obrigatória para ter
direito ao diploma de aproveitamento do curso, permitindo-se a seguinte exceção:
ü

ü

No Bloco 1.- Assistência mínima de 80% das horas de trabalho, estando
permitido faltar a 20% restante só em casos de excecionalidade e
devidamente justificada.
Nos Blocos 2 a 5.- A assistência exigida será o da totalidades das horas.

INSCRIÇÕES E APOIO Á REALIZAÇÃO

Esta formação é totalmente gratuita.
Há um apoio à realização do curso para aqueles alunos que se deslocarem de
localidades mais afastadas para realizar a formação presencial de 16 a 20 de
outubro. Serão incluídas, igualmente, todas as refeições a os participantes durante
esta semana.
A inscrição pode ser realizada desde o dia 5 de abril até à quinta-feira 12 de abril
de 2018 ás 12:00h. Para a inscrição deverá juntar a folha de inscrição e o CV, e
enviá-lo por correio eletrónico ou entregá-lo em mão na sede da Fundación Galicia
Europa em Santiago de Compostela.
fges2@fundaciongaliciaeuropa.eu
Para qualquer consulta:
+34 981 95 70 88
+34 981 95 78 54

Fundación Galicia Europa
R/ Hórreo nº 61, baixo
15701 Santiago de Compostela
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