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FITXA EUROPA JOVE
ENTITAT
Portal Europeu
de la Joventut

INFORMACIÓ ÚTIL
Informació d'interés per als joves que viuen, estudien i treballen a Europa, agrupada per temes, i
mantinguda per la Xarxa Eurodesk.
https://europa.eu/youth/eu_es

Programa
Erasmus +

Programa de la Unió Europea de suport a l'educació, la formació, la joventut i l'esport.

Erasmus +

Erasmus + Comunidad Valenciana - CES, informació, formació, entitats acreditades, etc.
Calle Convent Santa Clara, 12 B -4º-pt.11 46001 València

IVAJ (CES)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es

http://www.ivaj.gva.es/erasmus
erasmusplus_joventut@gva.es

Erasmus +
Joventut
INJUVE – ANE

L'Agència Nacional Espanyola (ANE), s'ocupa de la gestió del capítol de Joventut, i està formada per
l'Institut de la Joventut i les Comunitats Autònomes, ciutats autònomes i el Consell de la Joventut
d'Espanya.
http://www.erasmusplus.gob.es/ane.html

Erasmus +

El SEPIE (Servei Español per a la Internacionalització de l'Educació) depén del MECD.

Educació i
formació

Gestiona el programa Erasmus + en l'àmbit de l'Educació i la Formació, orientat a la millora de les
capacitats d'estudiants, professors i treballadors de tots els nivells educatius, fomentant la mobilitat, la
innovació i l'intercanvi de bones pràctiques.

SEPIE

http://www.sepie.es/
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**Participació
UK en
Erasmus+

Gran Bretanya abandona el programa Erasmus+
https://www.erasmusplus.org.uk/brexit-update

Cos Europeu de Dirigit a joves entre 18 i 30 anys interessats a col·laborar com a voluntaris per a treballar en prevenció de
la Solidaritat
catàstrofes, reconstrucció, atenció a sol·licitants d'asil, etc, de durada entre 2 i 12 mesos.
https://europa.eu/youth/solidarity_es
Eurodesk
Xarxes
europees
Eurodesk

Xarxa d'informació per a joves i treballadors d'aquest àmbit, sobre programes i temes UE.
http://www.eurodesk.es/
https://eurodesk.eu

Eryca

ERYICA

Eyca

La xarxa europea dels informadors i tècnics de joventut.
https://www.eryica.org/
EYCA – European Youth Card
Associació Europea del Carnet Jove.
http://www.eyca.org/
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Informació UE
en la Comunitat
Valenciana

Punts d'Informació de la Unió Europea en la Comunitat Valenciana
- Centre d'Informació Europe Direct a València i Alacant
Informació presencial, per telèfon o mail sobre temes relacionats amb la Unió Europea
http://www.europedirect.gva.es/es/web/europe-direct;jsessionid=2C1612FA82848F877C90F486D6A88581
- Centres de Documentació Europea (Universitats)
- Euro Info Centres Empresarials
https://ec.europa.eu/spain/services/contact-points_es

Generalitat
Valenciana

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea (FCVRE)

Representació
en l’UE

La missió d'aquesta Fundació és defensar, representar i promoure els interessos de la Comunitat
Valenciana, les seues institucions, les seues empreses, els seus col·lectius i els seus ciutadans davant la
UE.

FCVRE

Té seus a València, Alacant i Brussel·les.
http://www.ue.gva.es/
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