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EURORECERCA Núm. 130     Data: 22 d’abril de 2009 
Concurs millors projectes europeus de la Comunitat Valenciana 

 
La Generalitat Valenciana ha convocat el concurs «Millors projectes europeus de la Comunitat 
Valenciana». Aquest concurs té per objecte incentivar la participació de les organitzacions, 
institucions i associacions valencianes, en el futur, i premiar l'esforç d'aquestes en el present, 
en l'àmbit dels projectes europeus. Cadascuna de les modalitats d'aquests premis està 
dotada amb un premi únic de cinc mil (5.000) euros. 
 
Es poden presentar a aquest concurs les organitzacions, associacions, fundacions, entitats 
públiques i privades de la Comunitat Valenciana, que participen en projectes europeus 
executats en la Comunitat Valenciana o l'execució dels quals estiga relacionada estretament 
amb la Comunitat Valenciana. 
 
A l'efecte de la convocatòria, s'entén com a participant en un projecte europeu la persona 
jurídica (organització, associació, entitat, organisme o fundació) que haja sigut beneficiària 
directa de la subvenció europea destinada al projecte corresponent, en qualitat de soci o 
coordinador.  
 
S'admetran únicament els projectes europeus finalitzats o executats en més d'un 80% a la 
data de publicació de la convocatòria. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a partir de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al DOCV núm. 5992, de 14/04/09. 
 
Les bases completes de la convocatòria i formularis de sol·licitud estàn disponibles a l’enllaç 
següent: http://wwws.gva.es/Prop/prop.jsp?id_proc=3113&idioma=VA 
 
Més informació: Angeles Sanchis, ext. 51276 
********** 
La Generalitat Valenciana ha convocado el concurso «Mejores proyectos europeos de la 
Comunitat Valenciana». Este concurso tiene por objeto incentivar la participación de las 
organizaciones, instituciones y asociaciones valencianas, en el futuro, y premiar el esfuerzo 
de éstas en el presente, en el ámbito de los proyectos europeos. Cada una de las 
modalidades de estos premios está dotada con un premio único de cinco mil (5000) euros. 
 
Se pueden presentar a este concurso las organizaciones, asociaciones, fundaciones, 
entidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana, que participen en proyectos 
europeos ejecutados en la Comunitat Valenciana o cuya ejecución esté relacionada 
estrechamente con la Comunitat Valenciana. 
 
A los efectos de la convocatoria, se entiende como participante en un proyecto europeo la 
persona jurídica (organización, asociación, entidad, organismo o fundación) que haya sido 
beneficiaria directa de la subvención europea destinada al proyecto correspondiente, en 
calidad de socio o coordinador del mismo. 
 
Se admitirán únicamente los proyectos europeos finalizados o ejecutados en más de un 80% 
a fecha de la publicación de la convocatoria. 
 



El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el DOCV nº 5992, de 14/04/09. 
 
Las bases completas de la convocatoria y formularios de solicitud están disponibles en el 
enlace siguiente: http://wwws.gva.es/Prop/prop.jsp?id_proc=3113 
 
Más información: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
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