Activitats de Cooperació Transnacional (TCA)
Què són les Activitats de Cooperació Transnacional (TCA) ?
Són activitats formatives promogudes per les Agències Nacionals que gestionen el
programa Erasmus+ per a millorar la qualitat del programa i assolir els seus objectius.
Consisteixen en jornades i seminaris que permeten donar formació específica i compartir
les millors pràctiques i experiències del programa en tota Europa.
Qui pot participar ?
Estan dirigits a professionals de la joventut, joves persones treballadores, persones
interessades, membres d'organitzacions acreditades, etc., sent requisit imprescindible que
els participants pertanguen a un país del programa Erasmus+ o país veí de la Unió
Europea.
Cada activitat es proposa per a un perfil concret de participants segons s'estableix en
cada una de les convocatòries.
On puc trobar la informació ?
A la web de l'Agència Nacional Espanyola que finança la majoria de les activitats.
Cada activitat té un termini de sol·licitud distint i les convocatòries es van publicant durant
tot l'any. La duració de la formació diversa entre 1 i 7 dies i pot tindre lloc en qualsevol
país de la Unió Europea.
Com puc inscriure'm ?
Primer, cal consultar les convocatòries obertes a través del Pla d'Activitats de Formació i
Cooperació Transnacional (TCA).
En segon lloc, realitzar la inscripció, per mitjà de l'enllaç "inscripció en línia Salto Youth",
tot tenint en compte els requisits exigits per a participar en la convocatòria,
Quines oportunitats ofereixen les activitats TCA ?
Ofereixen l'oportunitat de compartir i adquirir nous coneixements sobre temes relacionats
amb el programa Erasmus+, millorar el reconeixement de competències per mitjà de
l'aprenentatge informal i no formal, inclusió, diversitat cultural i competències
interculturals, ciutadania europea activa, participació, ocupabilitat i emprenedoria social.
Com es realitza la selecció de participants ?
L'ANE (Agència Nacional Espanyola), s'encarrega de la selecció dels participants inscrits
en les activitats TCA, en l'àmbit nacional. D'acord amb el perfil sol·licitat es duu a terme
una priorització dels candidats. Resolt el procés de selecció, l'ANE comunica als
seleccionats la seua participació.

