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Οδηγός "αρχαρίων" σχετικά με χρηματοδοτήσεις της
ΕΕ
Είστε ερευνητής που ψάχνετε για επιδότηση ώστε να αναπτύξετε την ιδέα σας;
Είστε σπουδαστής που επιθυμείτε να σπουδάσετε στο εξωτερικό;
Ή ίσως επιθυμείτε απλά να αναπτύξετε τη δική σας επιχείρηση και αναζητείτε
οικονομική στήριξη;
Αυτά είναι μερικά από τα πιο συχνά ερωτήματα που υποβάλλονται στους φορείς
πληροφόρησης της Ευρωπαικής Ενωσης, όπως το Δίκτυο "Enterprise Europe
Network".
Η παρούσα έκδοση του "Oδηγού Aρχαρίων" θα σας δώσει μια γενική εικόνα των
διαθέσιμων κεφαλαίων στους διάφορους τομείς, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες
για τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσετε για να έχετε πρόσβαση σε κεφάλαια και
σε συμβουλές για τον τρόπο με τον οποίον θα αρχίσετε να αναζητείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες για συγκεκριμένη δυνατότητα χρηματοδότησης.

Μερικές χρήσιμες πληροφορίες:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή , ανταποκρινόμενη στην εξέλιξη της παγκόσμιας οικονομίας
και στον αντίκτυπό της στην Ευρώπη, το 2007 πρότεινε μια σειρά προγραμμάτων
ώστε να τονωθεί η καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της
Ευρώπης.
Στα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν, αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησης
συνέβαλαν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και βοήθησαν να διατηρηθεί ο
ρυθμός επίτευξης των εξαιρετικά υψηλών στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 σε
μια Ένωση 27 κρατών μελών.
Τα προγράμματα της περιόδου 2007-2013 έδωσαν μεγάλη έμφαση στην έρευνα, στη
στήριξη της ανάπτυξης δικτύων για εμπορεύματα, ανθρώπους και ενέργεια, και
συνέβαλαν στην καταπολέμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην
επίτευξη οικονομικής μεγέθυνσης, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων εργασίας. Για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων, η ΕΕ
θέσπισε απλούς, πρακτικούς και διαφανείς κανόνες για την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση.
Ο προγραμματισμός είναι το ουσιαστικό κριτήριο της καλής διακυβέρνησης. Για τον
σκοπό αυτό, όλα τα θεσμικά κοινοτικά όργανα έχουν αρχίσει να δουλεύουν στη νέα
γενιά χρηματοδοτικών κεφαλαίων μετά το 2013 υπό το δόγμα "Θέλουμε να σας
προσφέρουμε «περισσότερη Ευρώπη» για τα ίδια χρήματα" Αν θέλετε να
ακολουθήσετε αυτές τις εξελίξεις, σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις σελίδες
που είναι αφιερωμένες στο θέμα αυτό στον δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu
Ο "Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ" είναι αναρτημένος
στην σελίδα:
http://bookshop.europa.eu/en/beginners-guide-to-eu-funding-pbKV3111332/
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