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Europa és un conjunt de cultures i economies que necessiten entendre's per a aconseguir el seu màxim potencial. 
Per això, la Unió Europea (UE) fomenta la cooperació de diferents maneres. Una d'elles és Interreg, una iniciativa que 

finança nombrosos projectes de cooperació entre regions europees amb la finalitat d'afrontar desafiaments en àrees tan 
necessàries com canvi climàtic, inclusió social o migració.

Hi ha més de 130 programes Interreg encarregats de posar en marxa projectes de cooperació regional de llarg a llarg 
d'Europa. L'oficina d'Interact a València coordina i millora el funcionament d'aquests programes perquè els fons europeus 

tinguen un benefici directe en la ciutadania.

Confirma assistència: berengere.roeges@interact-eu.net

El paper de la Comunitat Valenciana 
en els projectes 

de cooperació europea Interreg

11:30 h.

17
Setembre

Salutacions institucionals.
· Vicent Soler, conseller d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat
· M.Dolores Real, vicerectora d'Innovació i Transferència - Universitat de València
· Carlos Galiana, regidor de Gestió del Coneixement i Innovació - Ajuntament de València

*Aquest acte s'emmarca dins de les activitats celebrades amb 
motiu del Dia de la Cooperació Europea

13:30 h.Ronda de preguntes i debat 

13:50 h.Clausura i invitació a l'esdeveniment de la vesprada
M.Dolores Real, vicerectora d'Innovació i Transferència - Universitat de València

11:45 h.Què és Interreg? Rellevància d'aquests projectes europeus
per a les regions i el paper de la Comunitat Valenciana en aquest àmbit
· Andreu Iranzo, director general de Fons Europeus de la Generalitat
· Tomasz Petrykowski, coordinador de l'oficina del programa europeu Interact a València

12:00 h.Entitats de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 
exemples concrets de projectes.

· Carlos Galiana, regidor de Gestió del Coneixement i Innovació - Ajuntament de València

11:45 h.

· Tomasz Petrykowski, coordinador de l'oficina del programa europeu Interact a València

Entitats de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 

· Tomasz Petrykowski, coordinador de l'oficina del programa europeu Interact a València

Entitats de la Comunitat Valenciana en el panorama Interreg: 

• LLeticia Ortega - L'Institut Valencià d'Edificació (IVE) - Conselleria d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica (Generalitat)
     Alter Eco, Impulse i Sherpa: beneficis, lliçons apreses i bones pràctiques d'aquests projectes
     en les àrees de turisme i eficiència energètica
  
• Carolina Navarro - Fundación València Port
      Projectes Tourismed i Tourismed Med Plus sobre turisme de pesca sostenible 

• Raúl Abeledo - Facultat d'Economia - Universitat de València
       Projecte CHEBEC sobre el sector cultural i creatiu

• M. Eugenia Gimeno - Centre d'Investigació sobre la Desertificació (CIDE) - Universitat de València
• Rebeca Aleix - Asociación de Municipis Forestals de la Comunitat Valenciana (AMUFOR) - Coordinadors del projecte
      Projecte REMAS sobre gestió d'incendis forestals     

• Jaume Mata - Visit València - Ajuntament de València
      Projecte CASTWATER sobre turisme costaner sostenible

• Ángel Navarro - Les Naus - Ajuntament de València
      Projecte SUMPORT sobre mobilitat sostenible a les ciutats mediterrànies


