Oportunitats per a la joventut de la Comunitat Valenciana en el marc de la
Política de Cohesió de la Unió Europea
Debat online
25 novembre 10:30 - 11:45
Què fa la Política de cohesió per la joventut? Quin ha de ser el seu futur? Com podem influir en la formulació de la nova política? De
quins recursos poden beneficiar-se els nostres joves?
Els fons de la política de cohesió són la principal eina d'inversió per a les mesures de suport a l'ocupació, la innovació, l'educació, la
inclusió i el canvi cap a una economia climàticament neutra.
En aquest debat presentarem exemples concrets d'actuacions dutes a terme gràcies a la política de cohesió i obrirem un diàleg, perquè
les persones participants aporten la seua visió, les seues experiències, i les seues propostes per al futur. La joventut ha de participar en
el projecte europeu, en un moment en el qual la unitat d'acció i la solidaritat són fonamentals per a encarar un futur comú.
Des d’ Europe Direct Comunitat Valenciana, juntament amb la Direcció General de Fons Europeus, la Conselleria d'Innovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital i el Consell Valencià de la Joventut, et proposem que participes amb nosaltres en aquest
esdeveniment.

Programa
•

Modera i presenta: Daría Terrádez , Directora General de Relacions amb la Unión Europea i l'Estat.

•

Intervenen:
•

•

•

•

•

La Política de cohesió en la CV: Andreu Iranzo, Director General de Fons Europeus. Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic.
Programes específics per a joves: Eurodisea, Garantia Juvenil i altres programes. Julio Sanchis, Cap de Servei d' Anàlisi,
Ordenació i Suport Tècnic a Procediments, Direcció General de Fons Europeus. Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic.
La RIS3 CV i la joventut: Ángel Carbonell, Director General de Ciència i Investigació, i Sonia Tirado,
Directora General d'Innovació. Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.
Propostes de la joventut: Pilar Blasco, Presidenta del Consell Valencià de la Joventut.

Debat obert i torn de preguntes.

Inscripcions: http://www.europedirect.gva.es/va/formulari-activitats-online

