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Finançament

III convocatòria Premis Empodera
Premis impulsats per la Fundació Cibervoluntarios destinats a reconèixer les
iniciatives impulsades el darrer any que realitzin un ús social de la tecnologia, pal·liant
fractures socials, generant innovació social i propiciant l’apoderament ciutadà.
Els premis consten de quatre categories:
- Millor iniciativa local
- Millor iniciativa global
- Iniciativa més innovadora
- Al millor exemple de ciutadà apoderat
Termini: 31/05/2012
més informació»

Projecte CLIMA
Els Projectes Clima, promoguts a través del FES-CO2, estan concebuts per marcar un
camí de cara a la transformació del sistema productiu espanyol cap a un model baix
en carboni.
Es podran presentar propostes d'iniciatives que redueixin les emissions en sectors
com el transport, residencial, agricultura, gasos fluorats, biomassa, etc.
Termini: 31/05/2012
més informació»

Premis SERES
La Fundació SERES, Societat i Empresa Responsable, impulsa aquests premis amb
l’objectiu d’incentivar i reconèixer públicament aquelles actuacions estratègiques i
innovadores que generin valor per a la societat i per a l'empresa.
Termini: 14/06/2012
més informació»

Projecte pilot per al desenvolupament d'aliances per al
coneixement
Convocatòria de la Comissió Europea que ofereix ajuda directa per a l'execució
d’aliances per al coneixement, amb l’objectiu de promoure l'excel·lència en l'educació
i el desenvolupament de competències.
Termini: 28/06/2012
més informació»

Premis CERMI 2012
El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) premia
la tasca i el compromís de les entitats, empreses, persones físiques.... en favor dels
drets, la participació comunitària, la inclusió i la plena ciutadania de les persones amb
discapacitat.
D’entre els premis, destaca el reconeixement a la Responsabilitat Social
Empresarial / Discapacitat, a l'empresa, corporació o institució que millors polítiques,
iniciatives o accions de responsabilitat social hagin desplegat en l'esfera de la
discapacitat.
Termini: 22/07/2012
més informació»

UOC&PLUGGED
Concurs d’idees adreçat a la ciutadania en general per tal de fomentar la creativitat
en temps de crisis. La iniciativa, impulsada per la Universitat Oberta de Catalunya, vol
incentivar i premiar les persones emprenedores.
Les idees seleccionades tindran l’oportunitat de transformar-se en projectes
emprenedors, gràcies a l’ajuda d’assessors i formadors de la universitat, i amb el
suport de la xarxa d’empreses i mitjans de comunicació associats que s’han implicat
en aquest repte.
més informació»

Formació
Taules de formació en comunicació.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: Centre per a la Sostenibilitat
Territorial (CST).
Dia i Lloc: depenent de la ponència.
PDF»
Eines pràctiques per a la Planificació i Gestió
de Projectes Europeus.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.

de Projectes Europeus.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya.
Dia i lloc: 1 de juny - 6 de juliol (divendres de
16.30 a 20.30h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h).
Seu del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de
Catalunya. Roger de Llúria 155-157, entresòl 1a.
Barcelona.
més informació»
Update nº8.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: Infonomia.
Dia i Lloc: 8 de juny. Auditori AXA. Av. Diagonal,
547, Barcelona.
més informació»
Per un creixement sostenible a la UE, que
podem fer des del territori?.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya.
Dia i Lloc: 18 de juny. Seu del Col·legi
d’Ambientòlegs de Catalunya. Muntaner, 81.
Barcelona.
més informació»
Formació on-line Sinèrgia.
Adreçat a promotors/res i a l’equip tècnic dels
grups GAL.
Organisme: Sinèrgia.
Dia i Lloc: ON -LINE.
més informació»
Universitat d’Estiu. Universitat de Lleida.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: UdL. Universitat de Lleida.
Dia i Lloc: juliol 2012. Depenent del curs, aquest es
realitzarà a Lleida, Tremp, Solsona, La Seu
d’Urgell, Erill la Vall, Àger i Arbeca.
més informació»
Cursos d’estiu de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Adreçat a l’equip tècnic dels grups GAL.
Organisme: UOC. Universitat Oberta de Catalunya.
Dia i Lloc: juliol 2012. ON-LINE.
més informació»

Agenda

Calaix de sastre

23 - 25 de maig

Avui destaquem:

Genera 2012. Fira internacional

Calcula la teva petjada de CO2

d’Energia i Medi Ambient.
Lloc: Fira de Madrid - Ifema.
Madrid.
més informació»

Calculadora de la petjada de carboni
impulsada per la Fundació Terra i el
C onsell Assessor per al
Desenvolupament Sostenible.

24 de maig
2a Conferència Internacional sobre
els Espais Socials d’Innovació
(ESdI).
Lloc: Los Santos de Maimona
(Badajoz).
més informació»

Amb aquesta calculadora podrem

24 de maig

els residus.

Jornada sobre projectes innovadors
de la Red Rural Nacional.
Lloc: Ministeri d’Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, Madrid.
Places limitades, cal inscriure’s
prèviament a la REDR.
més informació»

29 i 30 de maig
Congrés Internacional: “Cap a la
cohesió dels Territoris Rurals”.
Lloc: Castelló de la Plana.
més informació»

conèixer quines són les emissions
associades a la nostra vida en cinc
àmbits: l’habitatge, la mobilitat,
l’alimentació, els béns de consum i
més informació»
Guia d’Ajuts europeus per a
PIMES
Recull dels programes i instruments
de la Unió Europea que contenen
algun tipus d'ajut econòmic en forma
de subvencions, préstecs, garanties i
cofinançament d'activitats amb
l'objectiu de donar suport a les
empreses europees i, en particular,

13 i 14 de juny

les petites i mitjanes empreses

BizBarcelona. Solucions per a

(PIME).

BizBarcelona. Solucions per a
emprenedors i empresaris.
Lloc: Fira de Barcelona.
més informació»

(PIME).
L’estudi està dividit en 3 apartats:
- Presentació del concepte de PIME

20 - 22 de juny
XIV Jornades d’Investigadors en
Economia Social i Cooperativa
Lloc: Universitat del País Basc. Sant
Sebastián.
més informació»

segons els estàndards de la
Comissió Europea.
- Explicació general de tots els
programes dirigits a les PIMES
europees, classificats segons el
sector d’activitat de l’empresa.
- Resum dels programes analitzats i
de les oportunitats que aquests
suposen per al sector empresarial
europeu.
més informació»

Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
C/ Pujada del Seminari s/n
25280 Solsona (Lleida).
Tel. +34 973 48 17 52 Fax. +34 973 48 11 34
comunicacio@arca-dr.cat
http://www.arca-dr.cat/
http://www.desenvolupamentrural.cat/

En compliment de l'establert en matèria de protecció de dades l’informem que les seves dades formen
part
d’un fitxer propietat de l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.
A més l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, impugnació, cancel•lació i oposició, que
podrà exercitar adreçant-se a l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya.
C/ Pujada del Seminari s/n - 25280 Solsona (Lleida).

