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Orde do 11 de novembro de 2004 pola
que se aproba a convocatoria para a
concesión de subvencións públicas des-
tinadas á realización de accións com-
plementarias e de acompañamento á
formación, de ámbito autonómico, en
aplicación da Orde TAS/2782/2004,
do 30 de xullo, pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión
das citadas subvencións, cofinancia-
das polo Fondo Social Europeo.

A formación profesional continua, regulada no
Real decreto 1046/2003, do 1 de agosto, ten como
finalidade proporcionarlles aos traballadores ocu-
pados a cualificación que poidan necesitar ao longo
da súa vida laboral, co fin de que obteñan os coñe-
cementos e prácticas axeitados aos requirimentos
que en cada momento precisen as empresas, e per-
mita compatibilizar a súa maior competitividade coa
mellora da capacitación profesional e promoción
individual do traballador. Entre as iniciativas de
formación continua que recolle o citado real decreto,
figuran as accións complementarias e de acompa-
ñamento á formación, que se regulan nesta orde de
convocatoria.

Este subsistema da formación profesional constitúe
un valor estratéxico prioritario nos procesos de cam-
bio tecnolóxico, económico e social e é, por este
motivo, un instrumento esencial para a estabilidade
no emprego e a cohesión social.

Pola súa banda, a orde do Ministerio de Traballo
e Asuntos Sociais do 30 de xullo de 2004 establece
as bases reguladoras para a concesión de subven-
cións públicas destinadas á realización de accións
complementarias e de acompañamento á formación.
En desenvolvemento da citada orde, son obxecto de
subvención nesta convocatoria as accións de estudo
e investigación de carácter xeral e sectorial des-
tinadas a analizar os factores que estruturan a
demanda de formación continua, as accións desti-
nadas á elaboración e experimentación de produtos,
técnicas e ferramentas de carácter innovador para
mellorar os sistemas pedagóxicos, organizativos e
de avaliación da formación profesional continua dos
diferentes sectores de actividade económica e aque-
las de promoción e difusión destinadas a xerar redes
de coñecemento da formación continua.

O Regulamento (CE) nº 1784/1999, do 12 de xullo,
do Parlamento Europeo e do Consello, relativo ao
Fondo Social Europeo, polo que se aproban as dis-
posicións de aplicación relativas ao Fondo Social
Europeo, sinala que o fondo apoiará e complementará
as actividades dos estados membros destinadas ao
desenvolvemento do mercado de traballo e dos recur-
sos humanos, entre outras, nas políticas de fomento
e mellora da formación profesional e da formación
en xeral.

Estas accións que contribuirán a mellorar a exten-
sión e eficacia do sistema de formación continua
son obxecto de cofinanciamento polo Fondo Social


