Interreg Europe Call - ponuka partnerstva zo Španielska
Generálna rada obchodných komôr Valencie:
Rada obchodných, priemyselných, služieb a námorných komôr v regióne Valencia je
právnickou osobou, ktorú upravuje zákon a ktorú tvoria Obchodné Komory Alcoy, Alicante,
Castellón, Orihuela a Valencia. Radu tvorí týchto päť komôr, ale zastúpené sú aj Generálne
Riaditeľstvo Obchodu a Spotreby, Regionálne Ministerstvo Obchodu a Priemyslu a viac ako
350 000 podnikov.
Hlavným cieľom Rady komôr vo Valencii je podporovať a koordinovať obchodné komory
prostredníctvom rozvoja mnohých aktivít v oblasti informácií, odbornej prípravy,
zahraničného obchodu, spolupráce, životného prostredia, dopravy, umenia a remesiel a
priemyslu, s osobitným dôrazom na programy internacionalizácie MSP.
Taktiež má skúsenosti s európskymi projektami ako sú: INTERREG MED, Interreg IIIC,
Interreg SUDOE, Horizont 2020, Interreg Europe. Prebiehajúce projekty: Project EcoFunding, FIREMED, SMART FINANCE, REMEB, OPTIMIZEMED a DeltaLady.
Rada okresu Jaen:
Rada okresu Jaen je miestnou verejnou správou provincie Jaén, jednej z provincií patriacich
do regiónu Andalúzia v Španielsku. Zameriava sa predovšetkým na poskytovanie technickej
pomoci a služieb 97 mestám s celkovým počtom obyvateľov okolo 650 000 a predovšetkým
pre 91 dedín s menej ako 20 000 obyvateľmi.
Má niekoľko pracovných oblastí, v ktorých rozvíja rôzne politiky. Medzi hlavné patria:
zamestnanosť a podnikanie, rovnosť a sociálna starostlivosť, elektronická správa a
elektronická správa. V týchto oblastiach okresná rada Jaen vykonáva politiky zamerané na
rozvoj programov pomoci na podporu samostatnej zárobkovej činnosti, podporu programov
mobility pre podnikateľov, konkurencieschopnosť a internalizáciu MSP a vytváranie nových
firiem vo svojom regióne
Zavádza tiež programy na podporu infraštruktúry a technologických riešení s cieľom zlepšiť
služobné kanály a prístup občanov k verejným službám a predovšetkým na podporu
zamestnanosti.
V neposlednom rade má krajská rada Jaen dôležité skúsenosti v národných aj európskych
projektoch. Zúčastnila sa okrem iného aj európskych programov ako MED, Interreg III,
Erasmus +, LIFE a Európa pre občanov.
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