
De projecte en projecte, de ciutat en ciutat, d’estació en estació!
Ça roule a les regions gràcies a Europa!1

Objectius generals del projecte

 Augmentar la comunicació sobre les aportacions concretes de la
política de cohesió i afavorir una millor comprensió del seu paper
Anant directament als llocs on viuen els ciutadans de les regions de
Bretanya, el Pays de la Loire i Occitània - Pirineus Mediterrània i
sobretot els que resideixen a zones rurals a les quals arriba poc (per no
dir gens) la comunicació institucional tradicional ajudem a informar-los
sobre l’existència de projectes finançats per la UE en el marc de la
política de cohesió i en particular la seva influència directa en la vida de
cada dia. Aquesta acció es concep com una acció complementària de les
que duen a terme la DG Política Regional i les entitats de gestió.

 Contribuir a una major visibilitat de la política de cohesió
Mitjançant la posada en marxa d’una veritable campanya sobre el
terreny a través de diverses parades als llocs on viuen els ciutadans i
una informació de base sobre els objectius i mitjans de la política de
cohesió (diverses tipologies dels fons, gestió, testimonis….) però també
amb una campanya a la premsa i a les xarxes socials il·lustrem i fem
palès el paper i l’impacte d’aquesta política.

 Impulsar el debat local sobre la política de cohesió i els seus resultats
Proporcionant a la comunicació tradicional una perspectiva innovadora, adaptada al públic en general
fomentarem la participació ciutadana, sobretot a través de la definició de les prioritats per al futur d’aquesta
política. Durant els debats amb els actors europeus i locals (entitats de gestió, experts, beneficiaris…) de la
política de cohesió deixarem que els ciutadans s’expressin lliurement sobre el futur del projecte europeu
amb importants elements d’informació: el paper de la política de cohesió i el coneixement de l’impacte i la
resposta als reptes actuals i futurs mitjançant la política de cohesió.

1 Projecte dut a terme per:
- la Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Rennes – Cap Ouest,
- la Maison de l’Europe – Centre d’information Europe Direct Le Mans – Sarthe
- l’Agence de Développement Rural Europe et Territoires - Centre d’information Europe Direct Pyrénées
El projecte ha estat seleccionat per la Comissió Europea – DG Política Regional en el marc de la convocatòria “Suport a les accions
d’informació sobre la política de cohesió de la UE”.

Trobada / debat «La cooperació territorial europea, avui i demà»

12 de desembre - Perpinyà



Objectius de la trobada/debat sobre la cooperació territorial europea
Recordar els objectius de la política de cohesió de la Unió Europea.
Presentar el marc dels programes de cooperació europea (transfronterera, interregional, transnacional) i
valoritzar-ne l’aportació per als territoris a través d’exemples concrets.
Intercanviar opinions sobre els punts positius i les propostes de millora.
Presentar les propostes de la Comissió Europea per al 2021-2027 i intercanviar opinions sobre aquestes
perspectives i les accions a implementar.

Programa provisional

9h30-10h: Rebuda – cafè

10h-10h30: Rebuda dels participants i introducció de la jornada
Presentació del context de la jornada a càrrec de Claire Sarda-Vergès, ADRET – Centre d’informació Europe
Direct. Paraules de benvinguda a les administracions territorials sòcies i entitats associades.

10h30-11h45: La cooperació territorial europea 2014-2020 – 1a taula rodona
- Marc i resultats
- Testimonis de promotors de projectes finançats per la cooperació territorial europea
POCTEFA : BICITRANSCAT
MED : Emblematic
SUDOE : Linksup
INTERREG EUROPE : Kiss Me
- Intercanvi d’opinions amb el públic: què funciona? Què no va bé? Què manca? (complementarietat amb altres
finançaments i/o marc de les altres eines: microprojecte, Leader, programes sectorials…)

11h45-13h: Perspectives 2021-2027 – 2a taula rodona
- Propostes de la Comissió Europea per a la política regional i la cooperació internacional (2021-2027)
- Reaccions dels representants del Consell Departamental, el Consell Regional Occitània - Pirineus Mediterrània:
Comunitat de Treball dels Pirineus, representant de l’Euroregió
- Intercanvi d’opinions amb el públic
- Adopció de mesures / com preparar-se?

13h-14h: Dinar bufet

-----

Aquesta trobada tindrà lloc a l’Espai Christian-Bourquin, Avenue
Pierre Bretonneau 66000 PERPINYÀ.

S’oferirà un servei de traducció simultània en francès, català i
castellà.

Inscripció en línia abans del 8 de desembre:
https://goo.gl/i1TKmA


