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Ο Σύνδεσμος  Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.), 
μέλος του  EEnntteerrpprriissee  EEuurrooppee  NNeettwwoorrkk  --HHeellllaass  σας ενημερώνει: 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε, ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα διαθέσει μόνο 
το 2016 ποσό 

Erasmus+: 2,2 δισ. ευρώ το 2016 για έργα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
νεολαίας και αθλητισμού 

2,2 δισ. ευρώ με το οποίο θα χρηματοδοτηθούν ευκαιρίες για 
σχεδόν 600.000 νέους που επιθυμούν να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να 
εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές νέων και 
σχέδια που θα υλοποιηθούν στο εξωτερικό. Περαιτέρω δυνατότητες θα διατεθούν 
σε 200.000 εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και αντιπροσώπους της νεολαίας 
προκειμένου να συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Το 2016, η Επιτροπή 
εστιάζει τη χρηματοδότηση από το Erasmus+ στην υποστήριξη έργων που 
αποσκοπούν να καταστήσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς 
αποκλεισμούς, να τα βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη πολυμορφία 
της διδασκαλίας ανά την Ευρώπη και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του 
κινδύνου ριζοσπαστικοποίησης των νέων. Σηματοδοτώντας το τρίτο έτος του 
προγράμματος Erasmus+, η σημερινή δημοσίευση της γενικής πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για το 2016 και ο οδηγός του προγράμματος που τη 
συνοδεύει θα επιτρέψει σε ιδρύματα και άτομα να αρχίσουν την προετοιμασία της 
υποβολής των προτάσεων για έργα, τα οποία θα επιλεγούν σύμφωνα με 
ανταγωνιστικές διαδικασίες επιλογής.  
 
Ο κ. Tibor Navracsics, αρμόδιος Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, 
τη νεολαία και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Το Erasmus+ προσφέρει απίστευτες 
ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα ατόμων και έργων — ανταλλαγές σπουδαστών και 
εκπαιδευτικών, δράσεις για τη νεολαία, πρακτική άσκηση σε θέσεις εργασίας, 
αθλητικές δραστηριότητες ή έργα που συνδυάζουν όλα αυτά και πολλά άλλα. Είμαι 
υπερήφανος που θα έχει προϋπολογισμό 2,2 δισ. ευρώ το 2016 για να υποστηρίξει 
χιλιάδες έξυπνες ιδέες και που θα συμβάλει στη δημιουργία πιο ανοικτής 
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διδασκαλίας, την υποστήριξη της δημιουργικότητας των νέων και θα μας βοηθήσει 
να οικοδομήσουμε πιο ανεκτικές κοινωνίες».  
 
Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης αποτελεί επίσης ένα από τα θέματα που 
συζητήθηκαν στη διήμερη συνάντηση του «Φόρουμ εκπαίδευσης, κατάρτισης και 
νεολαίας» στις Βρυξέλλες, την ετήσια συνάντηση των αντιπροσώπων της ΕΕ και 
των κρατών μελών για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στους 
εν λόγω τομείς. 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Erasmus+ 
Η ανακοίνωση στον ιστότοπο της ΕΕ 
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 
Υπεύθυνη: κα Στ. Βαϊνά 
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Σ.Β.Θ.Κ.Ε., μέλος του  

Ιστοσελίδα : http://

Enterprise Europe Network -Hellas 
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221, Βόλος 
Τηλ: 2421029407/8, 2421028111  
Φαξ: 2421026394 

www.sbtke.gr, www.enterprise-hellas.gr 

 

http://ec.europa.eu/education/forum/index_en.htm#home�
http://ec.europa.eu/education/forum/index_en.htm#home�
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_el.htm�
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-15-5871_en.htm�
mailto:svaina@sbtke.gr�
http://www.sbtke.gr/�
http://www.enterprise-hellas.gr/�

