PROGRAMA EUROPEU EURODISEA
Contracte en pràctiques d’estrangers en la CV i
de joves valencians a l’estranger
Què és?

Objectius

Un programa europeu que subvenciona contractes a joves entre 18 i
30 anys, per desenvolupar pràctiques professionals entre 2 i 5 mesos.
Per als joves valencians:
1. Treball en empreses o entitats a l’estranger.
2. Integració en el món laboral fora d’Espanya.
3. Adquisició d’experiència professional.
4. Oportunitat per a aprofundir en el coneixement d’una llengua
estrangera.
5. Possibilitat d’adquirir capacitats socials i culturals.
6. Augment de capacitat d’ocupació i major adaptació al mercat
internacional laboral.
Per a les entitats públiques i privades de la CV:
1. Contractació de joves estrangers.
2. Donar l’oportunitat a joves amb qualificació per a realitzar un
treball professional adequat a la seua formació.
3. Ajudar i promoure la transició de joves al mercat laboral.
4. Aprofitar les capacitats de joves que han estudiat en altre país.
5. Obrir mercats en Europa.

Quantia

1.403 €/mes per jove contractat (a càrrec del FSE) + 120-150€/mes
per jove contractat (a càrrec de la empresa/entitat).
Hi ha 2 tandes de contractació: de juny a octubre i de novembre a
març.
Els joves s’integren 1 mes abans de la contractació en un itinerari
intensiu de formació organitzat per la Generalitat, la qual s’ocuparà
d’allotjar-los en València, formació amb l’idioma, adaptació al context
valencià, etc...). Desprès del primer mes, el jove comença a treballar
(fins a 5 mesos, segons el contracte formalitzat) en la empresa/entitat
contractant.

Com funciona?

El jove rep un salari, per tant, no és obligació de l’empresa assumir el
cost de l’allotjament. No obstant, si en l’oferta laboral es fa constar
que l’empresa o entitat contribueix al lloguer, bitllet de transport,
etc., es tindrà en compte per a la concessió de la subvenció.
La GVA fa preselecció de joves estrangers segons perfils que
s’adeqüen a l’oferta de treball de l’empresa. L’empresa selecciona al
jove d’entre les preseleccions. No està obligada a agafar finalment a
cap candidat si no s’adequa al perfil sol·licitat.
Per als joves valencians:
1. Registrar el perfil en:
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http://www.eurodyssee.eu/es/juventud/como-participar.html
2. Verificar ofertes de treball en l’estranger:
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeship-offers/traineeshipsoffers-directory.html
Per a les entitats públiques i privades de la CV:
1. Registrar el perfil de l’entitat en:
http://www.eurodyssee.eu/es/traineeshipoffers/backend/company-form.html
2. Registrar les ofertes de treball en: http://www.eurodyssee.eu
3. Enviar documents requerits i sol·licitud a GVA

Qui pot
sol·licitar-ho?

Per a contractar: empreses i entitat públiques i privades de la CV
amb centre de treball radicat en la CV, i tindre un mínim de 2
treballadors.
Per a treballar: joves de 18 a 30 anys nascuts o empadronats en la
CV al menys durant els 3 últims anys.

Regions d’intercanvi

Bèlgica: Brussel·les capital i Valonia.
Croàcia: Istra; Karlovac; Sibenik-Knin; Sisak-Moslavina; Varazdin
França: Auvergne; Bourgogne; Corse; Franche-Comté; Rhône-Alpes
Itàlia: Umbria; Valle d'Aosta
Romania: Alba; Arges; Caraş-Severin; Harghita; Hunedoara; Timiş
Bòsnia i Hercegovina: Republika Srpska
Xipre: Union of Cyprus Municipalities
Geòrgia: Adjara
Portugal: Açores; Madeira
Sèrbia: Vojvodina
Suïssa: Fribourg; Jura; Ticino

Termini

21/03/2017

Com tramitar-ho?

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida en el registre
d’entrada de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública o en
qualsevol de les formes establides en l’article 38.4 de la Llei 30/1992.
La GVA resoldrà abans que comence el període de contractació.

Enllaç i contacte

Servei del Fons Social Europeu i Cooperació Territorial Europea.
Programa Eurodisea: eurodisea@gva.es
Consuelo Torres I Emilio Terrado
Tel.: 96 1206857 Tel.: 96 1206858
torres_con@gva.esterrado_emi@gva.es
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/01/pdf/2017_1585.pdf
www.gva.es/eurodisea
http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html

Aspectes importants

 Es sol·licitarà un màxim de 4 contractacions per tanda.
 Única convocatòria anual, tant si es demana el període de maig
2

com el d’octubre.
 El treball a desenvolupar ha de ser qualificat.
 La qualificació requerida és Cicle superior FP o grau universitari.
 Es fa avaluació per part de la GVA tant al jove com a l’empresa,
durant el període de contractació.
 Els candidats estrangers (joves) han de tindre coneixements de
llengua castellana. (En ofertes d’altres països, els joves candidats
valencians han de veure quin idioma es demana).
 La GVA iniciarà la tramitació del pagament de la subvenció a través
del Fons Social Europeu a partir del dia en què es formalitza el
contracte de treball amb el jove.
 Temes prioritaris són: tecnologies de la informació i comunicació,
internacionalització, I+D+i, cultura i turisme.

Informació: CONSORCI DE LA RIBERA. Tel: 96 241 41 42 lbas@manra.org

Regidoria de Formació
AJUNTAMENT DE FAVARA
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