
@EUROREGIO

Eurorégion Pyrénées Méditerranée

Ajuts de 
Mobilitat 
Universitària

Què és l’Euroregió?
L’EPM fou creada el 29 d’octubre del 2004, 
agrupant els territoris de Catalunya, les Illes 

Balears i la Regió d’Occitània
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Xec Eurocampus
Ajuts de mobilitat universitària

Euroregió Pirineus MediterràniaWWW.EUROREGIO.EU

Per ampliar aquesta informació dirigiu-vos 
al punt de contacte del vostre territori: 

Catalunya, Occitània, Illes Balears

Contribuir al desenvolupament 
sostenible del territori

Aprofundir en la identitat 
euroregional

Desenvolupar l’ecosistema 
euroregional de la innovació

Actuar amb i per a la ciutadania 
del territori
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Què s’ha de fer
per a obtenir-lo?
Per tal de rebre el xec Eurocampus, els estudiants 
han de presentar un dossier de candidatura en
les oficines que gestionen els ajuts de mobilitat 
en el seu territori.

CATALUNYA
GENERALITAT DE CATALUNYA

Consell Interuniversitari de Catalunya
Gestió de beques : AGAUR

Via Laietana, 2, 08002 Barcelona

Montserrat Sanfeliu
Tel. 935 526 955
Enllaç: https://bit.ly/32TBpEV

ILLES BALEARS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
Direcció General de Política Universitària i Recerca 

C/ Ter 16, Edifici Alexandre Rosselló Pastors 4a Planta
07009 Palma

Tel. 971 17 77 66
Fax. 971 17 68 73

dguniversitat@dguni.caib.es

OCCITÀNIA
RÉGION OCCITANIE PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Direction des Relations Européennes et Internationales
Service Europe et Mobilité Internationale

22, Boulevard Maréchal Juin 
31406 Cédex 9 Toulouse
bourses.mobilite@laregion.fr
Enllaç:  https://bit.ly/358EK4q

Què és 
el xec Eurocampus?
El Xec de mobilitat Eurocampus, 
llançat l’octubre del 2009, és un ajut 
que s’adreça a estudiants de grau o 
màster que volen fer una estada de 
sis setmanes a nou mesos en una 
universitat de l’Euroregió situada en 
el país veí. 

Es tracta de 600 euros acumulables 
amb altres beques. Com ara les 
beques dels Ministeris d’Educació o 
les beques de l’AGAUR, o sobre els 
criteris socials del CROUS i les beques 
de mobilitat regional.

Estudiants inscrits 
en estudis de grau

o màster

Estudiants que completen 
els seus estudis universitaris 

amb una estada de sis setmanes
 a nou mesos, segons el territori 

d’origen, en una universitat
 o  

centre d’ensenyament superior
o 

pràctiques en el territori 
de l’Euroregió (Regió d’Occitània / 

Catalunya / Illes Balears).

Estudiants inscrits en un centre 
d’ensenyament superior de 
l’Euroregió que concedeix

titulacions reconegudes per l’Estat.

A qui
es dirigeix?

És obert a tots els estudiants que 
realitzin una mobilitat internacional 

dins l’Euroregió, sense cap més requisit.


