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 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ- AVRUPA KOMİSYONU- EUROPEAN COMMISSION 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- KIBRIS TEMSİLCİLİĞİ- REPRESENTATION IN CYPRUS 
 

 

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης από ανταγωνιστικά 

προγράμματα της ΕΕ» 

Χαιρετισμός από τον κο Γεώργιο Μαρκοπουλιώτη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο 

 

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015, 16:20 

Αίθουσα εκδηλώσεων δήμου Παραλιμνίου 

Check against delivery - Ισχύει μόνο ότι λεχθεί 

 

Αγαπητέ Δήμαρχε Παραλιμνίου, αγαπητέ κε Πυρίλλη,  

 

Κυρίες και κύριοι, 

 

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στη 

σημερινή εκδήλωση η οποία εντάσσεται σε μια σειρά 

ενημερωτικών σεμιναρίων που διοργανώνουν σε όλες τις 

πόλεις της Κύπρου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. 

 

Έχουμε ήδη επισκεφτεί τη Λάρνακα, τη Λεμεσό, την Πάφο 

και τη Λευκωσία όπου και παρουσιάσαμε ανταγωνιστικά 
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προγράμματα που έχουν σχέση με την απασχόληση και την 

κοινωνική καινοτομία, τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον 

πολιτισμό. 

 

Να συμπληρώσω σε αυτό το σημείο, και έχει σημασία, πως η 

ιδέα για τη διεξαγωγή τους γεννήθηκε ως απάντηση στο 

έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει, καθώς λαμβάνουμε 

καθημερινά πολλά ερωτήματα από πολίτες, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις και επιχειρήσεις σχετικά με τα Ευρωπαϊκά 

προγράμματα. 

 

Με τα σεμινάρια αυτά φιλοδοξούμε ακριβώς αυτό: να 

δώσουμε την ευκαιρία στους πολίτες της Κύπρου, τους νέους, 

τις ΜΚΟ, τους επιστήμονες και τις επιχειρήσεις της χώρας να 

μάθουν τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη για αυτούς. Με ποιον 

τρόπο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πόρους για να 

πραγματοποιήσουν τις ιδέες και τα οράματά τους. Και πώς, 

ενισχύοντας τους Κυπρίους, τα Ευρωπαϊκά προγράμματα 

μπορούν να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την 

επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας.  
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Ας μην ξεχνάμε πως τα επόμενα εφτά χρόνια θα διατεθούν 

στη χώρα πάνω από 1,35 δις ευρώ. Από αυτό το ποσό, 

περίπου 950 εκατομμύρια θα διοχετευθούν για την τόνωση 

της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πρόκειται για χρήματα 

που θα δοθούν με τη μορφή επιδοτήσεων, και όχι δανείων, και 

θα χρηματοδοτήσουν δράσεις που στόχο έχουν την βελτίωση 

της καθημερινότητας του Κυπρίου – είτε μιλάμε για έργα 

υποδομής, είτε για στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είτε 

για την κατάρτιση των νέων και των ανέργων. 

 

Παράλληλα, οι δυνατότητες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα δεν εξαντλούνται στα κονδύλια που 

κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος. Υπάρχουν και τα 

λεγόμενα ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία είναι 

ανοιχτά σε όλους τους πολίτες της Ένωσης και προσφέρουν 

χρηματοδότηση στις καλύτερες προτάσεις.  

 

Αυτός είναι και ο λόγος που προχωράμε στην 

πραγματοποίηση των σεμιναρίων αυτών. Θέλουμε οι Κύπριοι 

να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που έχουν μέσω αυτών των 

προγραμμάτων, και θέλουμε να τους δώσουμε όποια εφόδια 

μπορούμε ώστε να κατεβάσουν ποιοτικές προτάσεις οι οποίες 
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θα ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις προτάσεις των 

υπόλοιπων Ευρωπαίων και θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν 

χρηματοδότηση, φέρνοντας στη χώρα επιπλέον κονδύλια τα 

οποία πράγματι θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη. 

 

Ένα από τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι το 

Erasmus+,  το οποίο με προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 15 

δισεκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 40 % υψηλότερο σε σχέση με 

τα προηγούμενα χρόνια, θα προσφέρει ευκαιρίες σε 4 

εκατομμύρια άτομα να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να 

διδάξουν ή να προσφέρουν εθελοντική εργασία στο εξωτερικό 

μέχρι το 2020, ενθαρρύνοντας τη μαθησιακή κινητικότητα και 

τη συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών 

πρακτικών. 

 

Η σχετική κατανομή για την Κύπρο πέρυσι ήταν περίπου 8.6 

εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή αύξηση 14 % σε σύγκριση με τη 

χρηματοδότηση που έλαβε το 2013. Προβλέπεται ότι, όπως 

και για τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, η ετήσια 

χρηματοδότηση θα αυξάνεται κάθε έτος έως το 2020. 

Εκτιμάμε ότι 15 000 άτομα θα μπορέσουν να επωφεληθούν 

από το Erasmus + κατά τα επόμενα επτά έτη – αριθμός που 
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συνιστά αύξηση 50% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

Παράλληλα, το Erasmus+ θα έχει και ένα ανταγωνιστικό 

κομμάτι – και θα ήθελα στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω 

τους ομιλητές οι οποία θα μοιραστούν μαζί μας την 

τεχνογνωσία τους για αυτό.   

 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή 

σας και να σας ευχηθώ ένα εποικοδομητικό σεμινάριο. 

Ελπίζω πως οι πληροφορίες που θα ακούσετε θα σας είναι 

χρήσιμες ώστε να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που 

προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 

 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο: 

http://ec.europa.eu/cyprus 

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο facebook: http://www.facebook.com/ec.cyprus  

 

Επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο twitter:  http://twitter.com/eucyprus  

    

http://ec.europa.eu/cyprus
http://www.facebook.com/ec.cyprus
http://twitter.com/eucyprus

