El IV65G els projectes de cooperació presentats
pels operadors culturals públics i privats de la
Unió Europea al programa EUROPA CREATIVA
han rebut un total de z8 milions dqeuros en
subvencionsG repartits entre uns 8V projectesP

subprograma CULTURA

L3elaboració i preparació de projectes
per a aconseguir subvencions europeesí

Les accions de cooperació dqEUROPA CREATIVA
no constitueixen lqúnica convocatòria del subD
programa CulturaG però sens dubte són les més
assequibles i millor adaptades a les caracterísD
tiques del sector cultural i creatiu valenciàG a
causa del seu format i també dels criteris de
conformitat més ﬂexibles que sqexigixen als
sol·licitantsP

La jornadaé de caràcter eminentment pràcticé se
centrarà a oferir informació i assessorament per a
facilitar lIelaboració i la presentació de projectes en
les convocatòries dIaccions de cooperació del
programa EUROPA CREATIVAé i està dirigida a
empresesé entitatsé responsables de l’àrea de
cultura
de
les
administracions
públiquesé
fundacionsé associacions i operadors de l’àmbit
privat dels sectors cultural i creatiuV

JORNADA INFORMATIVA
Bé:éé OBERTURA DE LA SESSIÓ
Carmen Amoragaé
Directora General de Cultura i Patrimoni

Gràcies a la seua participació directa en projecD
tes subvencionatsG la Direcció General de Cultura
i Patrimoni ha acumulat un capital dqexperiència
que ha de ser traslladat als usuaris potencialsP

Bé:B9 L'oficina EUROP DIRECT de la Generalitat
Ana Enguídanosé Cap del Servei de Relacions amb
lIUnió Europea
DVGV Relacions amb lIUnió Europea i lIEstat

Dqacord amb els termes del Pla Estratègic
Cultural Valencià IV66DIVIV i del Pla Valencià
dqInternacionalització de les indústries culturals i
creativesG el que es pretén en aquesta ocasióG
més enllà de la difusió dqinformació general
sobre les accions de cooperació dqEUROPA
CREATIVAG és desvelarG amb lqajuda dqexemples
reals realitzats al territori durant els últims anysG
les claus metodològiques i de procediment que
poden culminar en lqaprovació dqun projecteP

Bé:,é Com preparar un projecte d'èxit.
Pierre Guériné tècnic en cooperació culturalé
DVGV de Cultura i Patrimoni
BB:,é Torn de preguntes
BB:,9 Pausa café
BB:9é Experiències de participació als projectes culturals
europeus des de l'ambit privat.
Esther Meloè Periodista y Gestora Cultural
Bh:,é Torn de preguntes

Vicent Marzà i Ibáñez
Conseller dqEducacióG InvestigacióG Cultura y Esport

Bh:,9 El projecte Internationally Mixed.
Pilar Martí i Diego Bricheseè Arte Libera
B,:é9 Torn de preguntes

Valènciaè Bá d3abril héB6
Sala dIActes de la Biblioteca Valenciana
Sant Miquel dels Reisé avV Constitucióé 484

B,:Bé El projecte GOTHICMed.
Arturo Zaragozáé Arquitecte Inspector de
Patrimonié Conselleria dIEducacióé Investigacióé
Cultura i Esport
B,:9é Torn de preguntes

Valencia

B,:99 CLAUSURA DE LA SESSIÓ
Albert Gironaè
Secretari Autonòmic de Cultura i Esport
Confirmació d3assistència a: europacreativa@gvaíes

