NOTA DE PREMSA
Palma, 2 de juliol del 2020

El Fons d’Ajut Euroregional destina 100.000€ l’Ensenyament
Superior per donar resposta a la crisi generada per la
Covid-19
« L’Euroregió actua: units fem front a la Covid-19 »
El fons té un import total de 700.000€, obert a projectes i accions dels cinc
àmbits sectorials en què treballa l’EPM: innovació, medi ambient i canvi
climàtic, ensenyament superior, turisme i cultura
El fons destinarà 100.000€ a les universitats i centres d’ensenyament superior
euroregionals que permetin la inclusió dels estudiants davant els reptes de l’educació
a distància
L’Euroregió espera millorar la resiliència dels estudiants i de les universitats davant
de crisis sistèmiques com la Covid-19
L’EPM és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004 amb el
suport de la Unió Europea. Actualment en són membres la Regió
d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que
n’exerceix la presidència, rotatòria, des de febrer del 2019
L’EPM destinarà 100.000€ del Fons d’Ajut Euroregional per fer front a la Covid-19
específicament a l’àmbit de l’Ensenyament Superior. L’ajuda per als projectes seleccionats
serà d’entre 20.000 € a 40.000€ per projecte com a màxim.
L’EPM donarà suport als projectes de cooperació interuniversitària a escala euroregional que
tinguin previst implementar un projecte pilot (mòdul d’aprenentatge a distància, eina o
tecnologia específica...) per poder millorar la resiliència dels centres d’ensenyament superior
i dels seus estudiants facilitant-ne la inclusió i igualtat davant de les noves formes
d’ensenyament a distància. D’aquesta manera, els projectes hauran de contribuir al
desenvolupament d’una enginyeria d’ensenyament a distància de qualitat per als centres de
l’Euroregió. En aquest sentit, es valoraran les col·laboracions interuniversitàries dels centres
d’ensenyament superior que impliquin els estudiants beneficiaris per crear eines pilot i/o testos
específics.
L’EPM preveu donar prioritat als projectes presentats per tres entitats: una per a cada territori
de l'Euroregió. No obstant això, també es poden presentar projectes que només representin
dos territoris de l’EPM. En total, es finançaran entre tres i cinc projectes. La convocatòria
permet la subcontractació de tasques a centres de recerca i/o empreses.
Podeu descarregar-vos les bases de la convocatòria del Fons d’Ajut Euroregional per fer front
a la Covid-19 al web www.euroregio.eu (apartat d’ajut i subvencions).

L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al període 2017-2020, que,
entre d’altres, comprèn els següents objectius:
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
d) Aprofundir en la identitat euroregional
Per a més informació:
Ariadna ANTON
Ajudant de comunicació
AECT Euroregió Pirineus Mediterrània
El Centre del Món
Bulevard de Sant Aciscle, 35
CS 32032
66011 Perpinyà Cedex
França
stagiaire@euroregio-epm.eu
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion

