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Premi Europeu de la Joventut 2019
El Premi Europeu de la Joventut (European Youth Awards, EYA) 2019, cofinançat pel programa Europa amb els
Ciutadans, busca projectes digitals que tinguin un fort impacte en la societat.
Convocant: European Youth Awards (EYA)
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 4 Març, 2019
Termini convocatòria: 04/03/2019 fins 31/07/2019
Àmbit: Infància i joventut
Tipus: Premi
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Tipus de finançament: Públic
Àmbit geogràfic: Europeu
Bases: Més informació
Categories

Foment de la salut (salut, esports, alimentació, benestar)
Aprenentatge intel·ligent (educació, infoentreteniment, e-habilitats, ciència i R+D)
Connectar cultures (diversitat, patrimoni, integració, igualtat de gènere)
Planet friendly (energia sostenible, biodiversitat, canvi climàtic, infraestructures intel·ligents)
Ciutadania activa (periodisme digital, participació democràtica, cohesió social, drets humans)
Economia sostenible (alfabetització financera, consum responsable, comerç just, recaptació de fons)
Gestió de la vida (desenvolupament personal, relacions, planificació d’activitats, treball decent)
Innovació oberta (música i art, coses boges, màgia digital, millorant el món)
L’Europa del futur (europositivisme, Unió Europea, records europeus, formulació de polítiques de la UE)
?
Quina mena de projectes es poden presentar?
Es poden presentar tota mena d’aplicacions mòbils i basades en web: aplicacions, pàgines web, aplicacions per a
portables, instal·lacions de quioscos, productes basats en sms, jocs per a mòbils i produccions interactives per a
mòbils. La interfície dels projectes pot estar en qualsevol idioma, però tota la informació i documentació que es
presenti a l’EYA ha d’estar en anglès.

Qui hi pot participar?
La convocatòria està oberta a qualsevol emprenedor/a, equip d’empresa, grup d’estudiants o equip de projecte,
on com a mínim un dels membres fundadors i la majoria de l’equip siguin menors de 33 anys i visqui en un dels
estats membre de la Unió Europea, Consell d’Europa o la Unió per la Mediterrània, Bielorússia, Kosovo o Síria.
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