
(SOC-ERASMUS ITER)

Objectiu

Subvencions destinades a persones físiques per dur a terme mobilitats d'aprenentatge a l'estranger
de tres tipus: 

Mobilitats de pràctiques per a persones que cursin o hagin cursat un certificat de professionalitat
determinat en un dels centres del consorci ITER.
Mobilitats d'aprenentatge per observació per al personal dels centres del consorci ITER.
Mobilitats de persones acompanyants en cas de necessitat.

 
A més, les subvencions també poden oferir un suport per a la formació lingüística en el cas de les
persones que cursin o hagin cursat un certificat de professionalitat i facin una mobilitat
d'aprenentatge a l'estranger amb aquest programa.
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Pressupost

Presentació sol·licituds 

506.901,60 €
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Normativa
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Persones beneficiàries

Persones que hagin cursat un certificat de professionalitat en algun dels centres que siguin
membres del Consorci ITER Mobility.
Personal professional vinculat als centres membres del Consorci ITER Mobility.
Persones acompanyants de les persones previstes, quan sigui necessari.
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Programa Erasmus+ ITER Mobility
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Contacte

Inici de les accions
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Les accions es podran iniciar a partir de
dos mesos des del dia en què es realitza la
la sol·licitud i es poden dur a terme fins al
30 de novembre de 2022, amb possibilitat
de pròrroga fins l'1 de juny de 2023, prèvia
autorització del SEPIE.

Ordre EMT/188/2022, de 26 de juliol

Resolució EMT/2616/2022, de 5 de setembre

"Aquesta actuació està subvencionada pel SOC i es finança amb
càrrec als fons Erasmus+ atorgats pel Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE)

Des del dia 8 de setembre a les 9 h fins al 31 d'octubre de 2022 a les 15 h.

REQUISITS:
a) Estar inscrites com a demandants d'ocupació al SOC el dia abans de la data de presentació de la sol·licitud.

 b) Estar cursant o haver finalitzat dins dels últims dotze mesos previs a l'inici de la mobilitat un dels certificats de
professionalitat prioritaris en un centre membre del Consorci, d'acord amb la Resolució de la convocatòria
corresponent o vincle laboral o tenir un vincle laboral amb un dels centres membres del Consorci ITER Mobility que
indiqui la Resolució de la convocatòria corresponent.

 c) Haver obtingut la validació del centre de formació membre del Consorci ITER Mobility on s'ha cursat el certificat
de professionalitat.

 d) Haver estat acceptada per una empresa a l'estranger on fer les pràctiques o centre de formació o treball on fer la
mobilitat d'aprenentatge per observació.

 e) Tenir permís per viatjar i estar al país de destinació per al període sol·licitat.

erasmusplus.soc@gencat.cat

Les actuacions subvencionables que preveu
aquesta Resolució es poden iniciar des de
l'endemà del dia de la publicació de la
Resolució d'atorgament i han de finalitzar
com a màxim el 30 de novembre de 2022,
amb possibilitat de pròrroga fins l'1 de juny
de 2023, prèvia autorització del SEPIE.

Termini d'execució
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https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=934981
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936998
mailto:erasmusplus.soc@gencat.cat

