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Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρώτες επαφές φορέων με τους νέους εθελοντές!

100.000 υποτροφίες Μαρία Κιουρί!

10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Μια Ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας

10 χρόνια ΕΤΠ – 10 χρόνια έμπρακτης αλληλεγγύης

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Πρώτες επαφές φορέων με τους νέους εθελοντές!

Τρεις μήνες μετά τη δημιουργία του
Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
και τις πρώτες εγγραφές των ενδιαφερόμενων νέων Ευρωπαίων, οι διαπιστευμένοι φορείς που θα παρέχουν
θέσεις συμμετοχής σε δραστηριότητες
αλληλεγγύης μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων για να
βρουν πιθανούς εργαζομένους, ασκούμενους ή εθελοντές γι’ αυτές τις δραστηριότητές τους.
Πολλές εκατοντάδες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από φέτος την άνοιξη και
χιλιάδες άλλες θα ακολουθήσουν τους
προσεχείς μήνες.
Θέσεις συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης μπορεί να προσφέρει ένα
ευρύ φάσμα φορέων: π.χ. μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές, περιφερειακές
και τοπικές αρχές ή κοινωνικές επιχειρήσεις. Σ’ αυτό το πρώτο στάδιο, οι φορείς
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορούν
να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης
μέσω των υφιστάμενων χρηματοδοτικών
προγραμμάτων της ΕΕ. Προς το παρόν,
οκτώ προγράμματα στηρίζουν το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Περισσότερες
πληροφορίες παρέχονται στο ενημερωτικό δελτίο.
Κάθε φορέας, για να μπορεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί
με την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και
με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος
Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι φορείς
που είναι ήδη διαπιστευμένοι για ένα από

τα προγράμματα χρηματοδότησης έχουν
πρόσβαση στο διαδικτυακό εργαλείο αυτομάτως.
Το διαδικτυακό σύστημα του Ευρωπαϊκού
Σώματος Αλληλεγγύης καθιστά δυνατή
την άμεση αντιστοίχιση μεταξύ των φορέων και των νέων που ενδιαφέρονται για
μια θέση σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Κατά την εγγραφή, οι νέοι, εκτός από
τα προσωπικά τους στοιχεία, μπορούν να
αναφέρουν τις δεξιότητες, τις εμπειρίες,
τη διαθεσιμότητα, τις προτιμήσεις και τα
κίνητρά τους, καθώς και να τηλεφορτώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.
Ιστορικό
Στις 7 Δεκεμβρίου 2016 η Επιτροπή εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης,
το οποίο παρέχει καινούργιες ευκαιρίες
στους νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 30
ετών να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων σε όλη
την Ευρώπη. Η συμμετοχή των νέων δεν
θα τους δώσει απλώς τη δυνατότητα να
αποκτήσουν ανεκτίμητη πείρα και σημαντικές δεξιότητες κατά την έναρξη της
σταδιοδρομίας τους, αλλά και θα αποτελέσει και ένα πολύτιμο εργαλείο για να
προωθήσουν και να ενισχύσουν την αξία
της αλληλεγγύης, την πιο θεμελιώδη αξία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έναρξη
της λειτουργίας του, στο Ευρωπαϊκό Σώμα
Αλληλεγγύης έχουν ήδη εγγραφεί σχεδόν
24.000 νέοι. Ο στόχος είναι η συμμετοχή
100.000 νέων έως το τέλος του 2020.
Στις 12 Απριλίου 2017 θα διοργανωθεί
φόρουμ ενδιαφερόμενων, όπου θα εξεταστούν βασικά στοιχεία του Σώματος για το
μέλλον.

10 χρόνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας: Μια Ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας

Το 2017 είναι η δέκατη επέτειος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας το οποίο έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με τον κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπο αρμόδιο για την Έρευνα, την Επιστήμη και την Καινοτομία,
είναι η απόδειξη ενός θαυμαστού επιτεύγματος που έχει
επηρεάσει θετικά και ωφελήσει αναρίθμητους ανθρώπους μέσω των ανακαλύψεων που χρηματοδοτεί. Το
ΕΣΕ είναι η ναυαρχίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος
Ορίζοντας 2020 και συστάθηκε για να χρηματοδοτεί τις
δημιουργικότερες ιδέες ταλαντούχων επιστημόνων.
Υποστηρίζει προηγμένη έρευνα σε όλους τους τομείς
και βοηθά την Ευρώπη να προσελκύει και να κρατά
τους κορυφαίους επιστήμονες κάθε εθνικότητας. Υποτροφίες έχουν λάβει και 113 Έλληνες ερευνητές (περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε εδώ).
Για τον εορτασμό της επετείου του, το ΕΣΕ διοργανώνει
σειρά εκδηλώσεων στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον
κόσμο. Στην Ελλάδα, στις 15 και στις 16 Μαρτίου, θα
πραγματοποιηθούν δυο ενημερωτικές συνεδρίες, μια
στην Αθήνα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και μια
στο Ηράκλειο της Κρήτης στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και
Έρευνας αντιστοίχως.
Το ΕΣΕ σε αριθμούς:
• 12 δισ. ευρώ σε 7.000 υποτρόφους κάτω των 40
ετών, συν σε 50.000 μέλη ερευνητικού προσωπικού
σε ομάδες του ΕΣΕ
• 6 νομπελίστες, 5 βραβεία Βολφ, 4 μετάλλια Φιλντς
• 100.000 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
• 15 χώρες της ΕΕ έχουν υιοθετήσει παρεμφερείς με
το ΕΣΕ δομές ή προγράμματα χρηματοδότησης
• πάνω από 75 νέα καινοτόμα εγχειρήματα και πάνω
από 800 αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
• 9 διεθνείς πρωτοβουλίες για να ενταχθούν ταλέντα
εκτός ΕΕ σε ομάδες του ΕΣΕ
• 73% από τα ολοκληρωμένα σχέδια οδήγησαν σε
σημαντικές προόδους και επιτεύγματα
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100.000 υποτροφίες Μαρία Κιουρί!

Έμφαση στην προώθηση της επιστημονικής σταδιοδρομίας των
γυναικών
Αυτές τις μέρες η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει τον εκατοντακισχιλιοστό υπότροφο των Δράσεων Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί.
Για να τιμήσει το ορόσημο αυτό στην ιστορία του εν λόγω θεσμού, 30
εξόχως υποσχόμενοι ερευνητές και ερευνήτριες επιλέχθηκαν για να
προβάλουν της δράσεις που η ΕΕ έχει αφιερώσει στην αριστεία και
στην παγκόσμια κινητικότητα στον τομέα της έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την έναρξη του προγράμματος, προ 20ετίας, το ποσοστό
των γυναικών που συμμετείχαν υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό και 18 από
τους επιλεγμένους ερευνητές είναι γυναίκες.
Ο Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον Πολιτισμό και τον αθλητισμό, δήλωσε: «Ο εορτασμός της απονομής της

100 000ής υποτροφίας Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί είναι μια σπουδαία
στιγμή για να υπενθυμίσουμε τη σημασία του προγράμματος αυτού,
το οποίο υποστηρίζει τους καλύτερους και λαμπρότερους ερευνητές
μας ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνιακών προκλήσεων που απασχολούν την Ευρώπη. Με την ευκαιρία
της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για
την προσοχή που τηρούν οι Δράσεις Μαρία Σκλοντόφσκα Κιουρί στην
ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, και, με χορήγηση ποσοστού άνω
του 40% των υποτροφιών σε γυναίκες επιστήμονες, αποτελούν το
κομμάτι του Προγράμματος ’’Ορίζοντας 2020’’ με τις καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά τα φύλα.»
Οι 30 επιλεγμένοι ερευνητές και ερευνήτριες αντιπροσωπεύουν τους
100 000 υποτρόφους που έχουν υποστηριχθεί από τις Δράσεις Μαρία
Σκλοντόφσκα Κιουρί κατά τις δυο τελευταίες δεκαετίες. Η ομάδα περιλαμβάνει 28 Ευρωπαίους και Ευρωπαίες, ένα άτομο από κάθε κράτος
μέλος, μία από την Κολομβία και μία από τη Νέα Ζηλανδία. Το ερευνητικό τους πεδίο καλύπτει ευρύ φάσμα, από την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την πρωτοποριακή έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου μέχρι την πρόληψη της βίαιης ριζοσπαστικοποίησης.
Οι 30 ερευνητές και ερευνήτριες έχουν εξαιρετικό δυναμικό· συναγωνίστηκαν με 8916 προτάσεις που υπέβαλαν οι υπόλοιποι ερευνητές,
από τις οποίες οι 1200 επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση.
Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Ατομικές Υποτροφίες 2017,
προϋπολογισμού 249 εκατ. ευρώ περίπου, θα δημοσιευτεί τον επόμενο μήνα. Δελτία υποβολής και τεκμηρίωση θα είναι διαθέσιμα στη διαδικτυακή πύλη Συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 εδώ.

10 χρόνια ΕΤΠ – 10 χρόνια έμπρακτης αλληλεγγύης

Πριν από μια δεκαετία, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
(ΕΤΠ) ξεκίνησε τις δραστηριότητές του. Το
ταμείο αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, δεδομένου ότι
παρέχει οικονομική στήριξη στα κράτη
μέλη για να βοηθήσουν τους εργαζομένους και τις εταιρείες να προσαρμοστούν
στις μεταβαλλόμενες μορφές του εμπορίου.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε ειδικά για να
βοηθήσει τους εργαζομένους που πλήττονται
από το κλείσιμο εργοστασίων ή την ύφεση
που παρατηρείται σε ορισμένους οικονομικούς κλάδους. Επιπλέον, όταν οι περιφέρειες
με υψηλή ανεργία των νέων πλήττονται από
απολύσεις που είναι επιλέξιμες για στήριξη
από το ΕΤΠ, τα κράτη μέλη μπορούν, μέχρι
το τέλος του 2017 και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συμπεριλάβουν τους νέους που
βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στους εργαζομένους για
τους οποίους ζητούνται μέτρα του ΕΤΠ. Υπό
την έννοια αυτή, το ΕΤΠ συμβάλλει άμεσα στη
δημιουργία μιας πιο δυναμικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας με τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας των ευάλωτων εργαζομένων και των
νέων.
Από την ίδρυσή του το 2007, η Επιτροπή έχει
λάβει 148 αιτήσεις από 21 κράτη μέλη, συνολικού ύψους σχεδόν 600 εκατ. ευρώ, για
συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ με στόχο την
υποστήριξη 138.888 εργαζομένων που απο-

λύθηκαν και 2.944 ατόμων που βρίσκονται
εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ).
Προκειμένου να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τα
κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλουν αίτηση.
Η ΕΕ μπορεί να συγχρηματοδοτήσει μέχρι

το 60% του κόστους επανένταξης των απολυθέντων στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα,
το ΕΤΠ συγχρηματοδοτεί έργα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η υποστήριξη για
την αναζήτηση εργασίας, ο επαγγελματικός
προσανατολισμός· η εκπαίδευση, η κατάρτιση
και η επανακατάρτιση· η καθοδήγηση και η
πλαισίωση· η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία επιχείρησης.
Στην Ελλάδα από το 2011 το ΕΤΠ έχει κινητοποιηθεί στους τομείς του λιανικού εμπορίου,
της αρτοποιίας, των εκδόσεων και των ραδιοτηλεοπτικών μέσων με συνολική συνεισφορά 37,9 εκατ.€ από την οποία ωφελήθηκαν

6.799 εργαζόμενοι.
* Η πλήρης επισκόπηση των χρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ περιπτώσεων, βρίσκεται
εδώ.
Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην
Παγκοσμιοποίηση θεσπίστηκε και λειτουργεί
από τον Ιανουάριο του 2007. Η πρώτη αίτηση
υποβλήθηκε από τη Γαλλία στις 9 Μαρτίου
2007 σχετικά με 1.345 απολύσεις σε υπεργολάβους της Peugeot SA (PSA), που προέκυψαν από τον αυξημένο ανταγωνισμό στην
αγορά μικρών αυτοκινήτων, ιδίως από την
Ασία.
Για την περίοδο 2014-2020, το ταμείο διαθέτει κατά μέσο όρο 170 εκατ. ευρώ χρηματοδοτικής στήριξης κάθε χρόνο. Από το 2014
και μετά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων εργαζομένων έχουν διευρυνθεί: εκτός από το
μόνιμο προσωπικό, πλέον είναι επιλέξιμοι
και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου, οι προσωρινά απασχολούμενοι και οι
αυτοαπασχολούμενοι. Επιπλέον, όταν οι περιφέρειες με υψηλή ανεργία των νέων πλήττονται από απολύσεις που είναι επιλέξιμες για
στήριξη από το ΕΤΠ, τα κράτη μέλη μπορούν,
μέχρι το τέλος του 2017 και υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, να συμπεριλάβουν τους νέους
που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στους εργαζομένους για τους οποίους ζητούνται μέτρα του
ΕΤΠ. Μέχρι σήμερα, τρία κράτη μέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία και Βέλγιο) έχουν κάνει χρήση
αυτής της διάταξης και παρείχαν στήριξη σε
περίπου 3.000 άτομα ΕΑΕΚ.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

