Com des del territori es contribueix
a assolir els objectius Europa 2020
L’estratègia de desenvolupament local d’ADRINOC

FIGUERES, 10 de desembre de 2015

Presentació
S’inicia un nou període per a què
Europa assoleixi un creixement
intel·ligent, a través d’inversions més
eficaces en educació, investigació i
innovació; sostenible, gràcies a
l’impuls cap a una economia baixa en
carboni; i integrador, que posi
l’accent en la creació d’ocupació i la
reducció de la pobresa.

Programa
9.45 h

Recepció assistents

10.00 h Presentació de la Jornada
Sr. Quim Felip Gayolà, vice-president d’ADRINOC
10.15 h Oportunitats de finançament europeu a Catalunya
Sra. Mireia Huerta Sala, tècnica en fons europeus de la Secretaria
d’Afers Exteriors i de la Unió Europea de la Generalitat de Catalunya
11.00 h Pausa Cafè

Aquesta jornada es vol centrar en com
l’estratègia d’un territori pot ajudar a
assolir aquests objectius alhora que
dinamitza la seva economia a través
dels ajuts Leader que properament
s’obriran.
ADRINOC és l’entitat encarregada de
gestionar els ajuts Leader a 75
municipis rurals de les comarques de
l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Gironès,
el Pla de l’Estany, la Selva i Osona.

Organització

11.20 h PDR.cat2020
Sr. Adolf Seró Prior, tècnic de la Direcció general de Planificació
Rural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya
12.00 h L’Estratègia d’ADRINOC: d’un Desenvolupament Sostenible cap
a un Territori Resilient
Sr. Jordi Terrades Burniol, gerent d’ADRINOC
12.20 h Presentació dels nous ajuts Leader
Sra. Sílvia Vidal Dolset, tècnica d’ADRINOC
12.40 h Cloenda de la Jornada

Lloc de realització
Col·laboració

Sala d’actes del CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
C. Nou, 48
17600 Figueres

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Associació per al desenvolupament rural integral de la zona nord-oriental
de Catalunya (Tel.: 972 50 30 88 (ext. 191) – A/e: svidal@adrinoc.cat)
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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