ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
(EUROPE DIRECT ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)
Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς»,
Αριστομένους 91, 24100 Καλαμάτα
τηλ. 27210 95620, fax. 27211 10350,
e-mail: europedirect@olivetreeroute.gr

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο EUROPE DIRECT Καλαμάτας | τεύχος 10ο - Νοέμβριος 2013
Θέλεις να ακουστεί η γνώμη σου;

Η βιβλιοθήκη του Europe Direct Καλαμάτας
στη Μυλόπετρα

Πρόγραμμα COSME: Το ΕΚ εξασφαλίζει υποστήριξη
και χρηματοδότηση στις μικρές επιχειρήσεις

ERASMUS+ : κατάρτιση και εκπαίδευση στο εξωτερικό για πάνω από 4 εκατ. νέους

Θέλεις να ακουστεί η γνώμη σου;
Διάλογος με τους Νέους στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας
Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος – Ιούνιος 2014) επικεντρώνεται στη γ΄ φάση Διαλόγου με τους Νέους και την Κοινωνική
Ένταξη των Νέων.
Το τρέχον Τρίο
Προεδρίας
του
Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Ιρλανδία,
Λιθουανία
και
Ελλάδα- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό
Φόρουμ Νεολαίας
αποφάσισαν, για
τους μήνες Ιανουάριος 2013 - Ιούνιος
2014, την Κοινωνική Ένταξη των Nέων ως κοινή προτεραιότητα στον τομέα νεολαίας, σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η α΄ φάση του Διαλόγου με τους
Νέους, ολοκληρώθηκε από την Προεδρία της Ιρλανδίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα
αποτελέσματα της α΄φάσης και τα Κοινά συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων στο Δουβλίνο, Ιρλανδία, 11-13 Μαρτίου 2013 , η Λιθουανία επικεντρώθηκε στις πιθανές λύσεις για να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη των νέων. Με βάση
τα Κοινά Συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Διάσκεψης Νέων στο Βίλνιους, Λιθουανία, 10-12 Σεπτεμβρίου 2013, η Ελλάδα, κλείνοντας αυτόν τον κύκλο Διαλόγου με
τους Νέους, θα επικεντρωθεί στη διαμόρφωση συγκεκριμένων συστάσεων κατά
την τελική Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων στη Θεσσαλονίκη. Η Ελληνική Προεδρία
θα επικεντρωθεί στην Κοινωνική Ένταξη των Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας
και του Πολιτισμού. Οι νέοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στο Διάλογο με τους
Νέους που διεξάγεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. και θα ολοκληρωθεί στις 27
Ιανουαρίου 2014 σε εθνικό επίπεδο και να απαντήσουν στο παρακάτω ηλεκτρονικό
Ερωτηματολόγιο.

Η βιβλιοθήκη του Europe Direct Καλαμάτας στη Μυλόπετρα
Η βιβλιοθήκη του Europe Direct Καλαμάτας σας καλωσορίζει και το Νοέμβριο στη Μυλόπετρα.
Τις Κυριακές, τα παζάρια της Μυλόπετρας συνεχίζονται
κάθε πρωί στις 10:00 στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας με τη φροντίδα του «ΟΚΙΤΣΙΤΙΛΟΠ της ΤΕΧΝΟΜΥΛΟΠΕΤΡΑΣ».
Δίπλα στους Αγ. Αποστόλους και στο Αρχαιολογικό
Μουσείο Καλαμάτας ντόπιοι καλλιτέχνες εκθέτουν τα
καλλιτεχνήματα τους και προσδοκούν να αρέσουν, όχι
τόσο για τα λεφτά αλλά για την αναγνώριση της δουλειάς τους.
Κάποιοι άλλοι εκθέτουν σε πάγκους παλιά αντικείμενα.
Κάθε φορά, τα παζάρια μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και εμπλουτίζονται και από νέους καλλιτέχνες και
μικροπωλητές. Στο χώρο, υπάρχει και εκθετήριο παλαιών βιβλίων.
Μέσα σε αυτή τη γιορτή κάθε Κυριακή πρωί, ανοίγει και
η βιβλιοθήκη του Europe Direct Kalamatas-Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας, επιλέγει θεματικές
φυλλαδίων και τα μοιράζει δωρεάν στους επισκέπτες.
Το μήνα αυτό κάναμε δώρο ένα παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους « Η φάρμα είναι χάρμα». Μείνετε συντονισμένοι στο λογαριασμό μας στο Facebook Europe
direct Kalamatas –Κέντρο ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Καλαμάτας για τη συνέχεια. Σας περιμένουμε!

http://online.neagenia.gr/questionaire.aspx
Οι απαντήσεις θα διαμορφώσουν τα θέματα προς συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων νέων και των αρμόδιων Υπουργείων από όλα τα κράτη μέλη, που θα συμμετάσχουν στην τελική Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων στη Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου
2014.
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Πρόγραμμα COSME: Το ΕΚ εξασφαλίζει υποστήριξη και χρηματοδότηση στις μικρές επιχειρήσεις
Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(COSME) για την περίοδο 2014-2020. Το COSME διευκολύνει την
πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και
τις αγορές, υποστηρίζει τους επιχειρηματίες και προσφέρει ένα καταλληλότερο πλαίσιο για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την
ανάπτυξη.
«Τόσο η μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα όσο και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης εξαρτώνται από την επιτυχία των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων. Ωστόσο,
πολλοί άνθρωποι αποθαρρύνονται από τους
κινδύνους που εγκυμονεί είτε η δημιουργία
μιας επιχείρησης είτε
η επένδυση σε μικρές
εταιρείες. Τα κύρια
εμπόδια είναι η γραφειοκρατία, οι πολύπλοκοι κανόνες και η δύσκολη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να αναπτυχθούν κατά πολύ, αν αξιοποιούσαν περισσότερο
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό. Η συμβολή του COSME
στην υπέρβαση αυτών των εμποδίων είναι σημαντική και αναγκαία»,
σχολίασε ο εισηγητής Jürgen Creutzmann (Φιλελεύθεροι, Γερμανία).

Οι ευρωβουλευτές επέμειναν ότι θα πρέπει στο διάστημα 2014-2020
να επενδυθεί τουλάχιστον το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος, που ανέρχεται σε 2,03 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2011), στην
παροχή χρηματοδότησης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω
επιχειρηματικών κεφαλαίων ή εγγυήσεων για τη χορήγηση δανείων.
Άλλα μέρη του προγράμματος επικεντρώνονται στην παροχή βοήθειας προς τις εθνικές αρχές για τη μείωση της γραφειοκρατίας και προς
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις
αγορές. Το COSME, μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την
έρευνα θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα
και την καινοτομία
(ΠΑΚ). Θα υποστηρίξουν όλα τα είδη
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όμως ενώ το πρόγραμμα «Ορίζοντας
2020» εστιάζει στη δημιουργία επιχειρήσεων, το COSME επικεντρώνεται στην ανάπτυξή τους.
Το Συμβούλιο αναμένεται ότι θα εγκρίνει σύντομα την πρόταση κανονισμού, εφόσον οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει ανεπίσημα από τον Ιούνιο του 2013.

ERASMUS+ : κατάρτιση και εκπαίδευση στο εξωτερικό για πάνω από 4 εκατ. νέους
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+
που θα χρηματοδοτήσει υποτροφίες κινητικότητας στο εξωτερικό για
φοιτητές, καθηγητές, εκπαιδευτικούς και μαθητευόμενους. Επιλέξιμοι
θα είναι και οι επικεφαλής οργανώσεων για τη νεολαία, οι εθελοντές,
οι νέοι αθλητές και οι γυναίκες. Ο νέος μηχανισμός εγγύησης δανείων
θα επιτρέψει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να λάβουν χαμηλότοκα
δάνεια για να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.
«Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία από
το 1995 που άρχισε να λειτουργεί. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν όσον
αφορά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και τις προσπάθειες
που καταβάλλουμε στους τομείς της εκπαίδευσης, της κινητικότητας
και της συνεύρεσης των Ευρωπαίων, αλλά συνεχίζουμε τα υπάρχοντα
προγράμματα που οφείλουμε να χρηματοδοτήσουμε επαρκώς», δήλωσε η εισηγήτρια Doris Pack (ΕΛΚ, Γερμανία).

μηχανισμό εγγύησης δανείων. Χάρη σε αυτό, οι νέοι μπορούν να
πάρουν χαμηλότοκα δάνεια που κυμαίνονται από 12.000 ευρώ (για
μεταπτυχιακό ενός έτους) έως 18.000 ευρώ (για σπουδές δύο ετών)
προκειμένου να χρηματοδοτήσουν τις σπουδές τους σε άλλη χώρα
της ΕΕ. Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός δεν
πρέπει να αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα χορήγησης υποτροφιών ούτε να εμποδίσει τη δημιουργία μηχανισμών δανειοδότησης σε
εθνικό επίπεδο.
Το Erasmus+ υποστηρίζει επίσης νέες συμπράξεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων. Οι « συμμαχίες γνώσης » και οι «
τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων » πρόκειται να επιτρέψουν την κατάρτιση σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, με νέες εκπαιδευτικές
προσεγγίσεις και προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στην αγορά εργασίας.

Το νέο πρόγραμμα συνενώνει όλα τα προγράμματα που υπάρχουν
ήδη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας
- Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Grundtvig - και, για πρώτη φορά, περιλαμβάνει
τον αθλητισμό. Τα υποπρογράμματα αυτά διατηρούν τις ευρέως αναγνωρίσιμες από το κοινό ονομασίες τους.
Με συνολικό προϋπολογισμό ύψους περίπου 14,7 δισ. ευρώ, το
Erasmus+ υποστηρίζει την κινητικότητα των νέων ηλικίας 13 έως 30
ετών και παρέχει στους φοιτητές μεταπτυχιακής εκπαίδευσης έναν
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