Benvolguts companys i companyes,
Us heu plantejat internacionalitzar la vostra activitat, participant en projectes de
la Unió Europea i compartint experiències amb entitats d’altres països ?
Ens complau oferir-vos els nostres serveis per ajudar-vos a que aquesta idea
es converteixi en una realitat.
La nostra consultoria està especialitzada en la preparació, tramitació i portada a
terme de projectes en els que intervinguin entitats de diferents països.
Tenim actualment convenis de col.laboració amb més de 200 socis a tots els
països de la Unió Europea.
Amb seu central a la ciutat de Reus, tenim delegacions a Brusel.les,
Washington DC, Moscou, Kiev i Astaná.
Un cop ens expliqueu l’activitat i els vostres interessos, podem fer la cerca de
socis que tinguin els mateixos objectius i preparar els expedients necessaris
per a que persones de la vostra entitat puguin participar, des de cursos a
l’estranger, fins a programes més complexos.
L’objectiu final és que podeu rebre la financiació necessària dels fons de la
Unió Europea assignats a Espanya, per a portar a terme aquests tipus
d’activitats relacionades amb la formació i en l’intercanvi d’experiències, la qual
cosa resulta molt productiva tant a nivell personal de les persones que hi
participen, com per la vostra entitat, donant-li prestigi i visibilitat exterior.
Les nostres tarifes sempre aniran en relació a les subvencions obtingudes i
aprovades, no suposant cap despesa per a vosaltres.
Si us motiva aquesta proposta, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres i en
parlem sense cap compromís.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment que preciseu.
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Sorgun, Turquia 2014

Tetovo, Macedonia 2014

Ucraïna, 2014

Riga, Letonia, 2014

Vilnius, Lituania, 2014

Exemple d’alguns dels molts programes en els que participem des de diferents entitats
de les nostres contrades...
Anem-hi junts?
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