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www.euroregio.eu  

la Xarxa sYnersud de llenguadoc-rosselló 

www.synersud.com  

la Xarxa de Vivers d’empreses de migdia-Pirineus (rezoPeP) 

www.rezopep-midipyr.com  

midi-Pyrénées expansion 
l’Agència de desenvolupament de la regió migdia-Pirineus 

www.midipyrenees-expansion.fr  

direcció general d’economia social i cooperativa 
i treball Autònom. departament d’empresa i ocupació.
generalitat de catalunya

www.gencat.cat 

el Parc balear d’innovació tecnológica (PArcBit) 

www.parcbit.es

www.eurocreamed.eu

INICIA: per la creació
d’empreses

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Ocupació

Euroregió Pirineus Mediterrània
Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Eurorregión Pirineos Mediterráneo
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Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

Eurorregión Pirineos Mediterráneo
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i Ocupació



PRÀCTIQUES 
UNIVERSITÀRIES 
A les emPreses de lA XArXA creamed
Aquest dispositiu subvenciona pràctiques 
universitàries a les empreses de la xarxa creamed  
i promou la mobilitat euroregional creamed. 

•el principi d’interregionalitat del projecte estableix que els estudiants 
han de fer les seves pràctiques en una regió creamed diferent de la regió 
on cursen els seus estudis superiors. les regions sòcies són: catalunya, 
Balears, migdia-Pirineus (França) i llenguadoc-rosselló (França)

•cada regió pot acollir fins a quatre estudiants en pràctiques

•tipus de pràctiques: pràtiques acadèmiques externes (curriculars o 
extracurriculars)

•durada : entre dos i sis mesos

•Període : juny 2012 – juny 2013

•l’Aect Pirineus-mediterrània s’encarregarà de l’aportació econòmica 
de l’estudiant en pràctiques*  

•els joves emprenedors que sol·licitin beneficiar-se d’aquest dispositiu 
han d’estar acompanyats per una entitat adherida al projecte creamed

*Aquest dispositiu es regeix per la normativa francesa de base. no obstant, es tindrà en compte la 
reglamentació i les condicions de cada universitat sobre els convenis de pràctiques acadèmiques 
externes

CONDICIONS D’ACCÉS  SOBRE UN PROJECTE 
INNOVADOR EN 
UNA ALTRA REGIÓ?

Si vols millorar el teu CV 
i vols participar en un 
programa de mobilitat de 
pràctiques, ara pots acollir-te 
al programa de pràctiques 
creamed 

•Has d’estar inscrit en 
una universitat o un centre 
d’estudis superiors de l’espai 
creamed.

•envia la teva sol·licitud 
de pràctiques a 
cathy.andrieu@euroregio-epm.eu 
i es podrà consultar : al web 
creamed www.eurocreamed.eu i 
a www.eurocampus.eu.

•si el teu programa 
d’estudis té un valor afegit 
de tipus innovador i el teu 
perfil interessa a una de 
les empreses creamed, es 
posaran en contacte amb tu!

EN PRÀCTIQUES 
DE L’EUROREGIÓ?

El teu projecte pot beneficiar-se 
dels coneixements i experiències d’un 
universitari d’una altre de les regions 
creamed 

•identifica les teves necessitats i defineix 
un programa de pràctiques.

•envia la teva proposta de pràctiques a 
cathy.andrieu@euroregio-epm.eu i es podrà 
consultar : al web creamed 
www.eurocreamed.eu i a www.eurocampus.eu. 

•Busca a la base de dades de creamed 
i de l’eurocampus un estudiant que 
respongui a les teves necessitats i posa-t’hi 
en contacte.

•contacta amb el responsable tècnic del 
viver o estructura creamed del qual en 
depenguis.

•demana-li que presenti el teu dossier 
de candidatura (descarrega’l a 
www.eurocreamed.eu).

•si el vostre dossier és acceptat, creamed 
se n’encarrega de la resta!

ETS ESTUDIANT 
UNIVERSITARI  
A lA zonA creamed 
i Vols Fer unes 
Pràctiques 

ETS ESTUDIANT 
UNIVERSITARI  
A LA ZONA creamed 
I VOLS FER UNES 
PRÀCTIQUES 

ETS UN JOVE 
EMPRENEDOR  
i Vols Acollir un estudiAnt 

ETS UN JOVE 
EMPRENEDOR  
I VOLS ACOLLIR UN ESTUDIANT 


