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Το πρόγραμμα Erasmus+ «European Social Entrepreneur-ESE» στοχεύει στη διάδοση καλών πρακτικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και την κατάρτιση των εργαζομένων με νέους (youth workers) ώστε να μπορέσουν στη 
συνέχεια να εκπαιδεύσουν νέους με καινοτόμες δεξιότητες, απαραίτητες στον κοινωνικό επιχειρηματικό 
τομέα. 

Ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι το εγχειρίδιο «Ευρωπαίοι κοινωνικοί επιχειρηματίες»  με 
κατευθυντήριες γραμμές, συγκριτικές μελέτες από την Ευρώπη και τρόπους διδασκαλίας της 
επιχειρηματικότητας για νεοσύστατες (start-ups) και ιδίως κοινωνικές επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή των 
νέων με λιγότερες ευκαιρίες. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει επιτυχημένες ιστορίες, μαρτυρίες και καλές 
πρακτικές. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εταίροι είχαν τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις για την υλοποίηση 
του έργου ESE. Οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί ετοιμάζουν επίσης ένα ενδιαφέρον και καινοτόμο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα γίνει στην Κύπρο, και θα περιλαμβάνει διάφορες δυναμικές ομαδικές 
δραστηριότητες, προσομοιώσεις, παρουσιάσεις, πρακτικές ασκήσεις και συζητήσεις. 

Υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις σχετικές με βιβλία επιχειρηματικότητας, "30 κάτω των 30" από το 
περιοδικό Forbes, καλές πρακτικές από όλο τον κόσμο, εκπαιδευτικά και εμψυχωτικά βίντεο. 

Το 2021, πολλοί φορείς της κοινωνίας των πολιτών περιμένουν με ανυπομονησία την έναρξη των νέων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα καλά νέα είναι ότι η νέα γενιά προγραμμάτων χρηματοδότησης της 
EACEA για την περίοδο 2021-2027 έχει συμφωνηθεί από το 2020.  
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Τα προγράμματα χρηματοδότησης της EACEA για αυτήν την περίοδο θα είναι: 

• Erasmus+  

• Creative Europe  

• the European Solidary Corps  

• the Citizenship, Equality, Rights and Values programme (CERV). 

Αυτά τα προγράμματα στηρίζονται στην επιτυχία των προηγούμενων (Erasmus+, Creative Europe, 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και Ευρώπη για τους πολίτες. Οι νέες ημερομηνίες υποβολής προτάσεων 

αναμένεται να δημοσιευτούν σύντομα.  

Η πρώτη προθεσμία του προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 αναμένεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του 

Μαΐου 2021, ενώ οι οδηγίες θα δημοσιευθούν τον Μάρτιο του 2021. Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, 

το επόμενο πρόγραμμα Erasmus+ θα να είναι πιο περιεκτικό, προσβάσιμο, με πιο απλές διαδικασίες.  

Το νέο πρόγραμμα θα επενδύσει σε καινοτόμους τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 

περιβάλλον, η αειφορία, η περιβαλλοντική μηχανική και η τεχνητή νοημοσύνη. Θα ενισχυθεί επίσης η 

διεθνής διάσταση του. Το νέο πρόγραμμα θα αυξήσει τη διεθνή κινητικότητα και τη συνεργασία, 

παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης και κινητικότητας σε 12 εκατομμύρια άτομα, ενώ στο τρέχον πρόγραμμα 

είναι 4 εκατομμύρια άτομα. Θα υπάρξει καλύτερη προσέγγιση και ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. 

Η επένδυση σε ανθρώπους, στις δεξιότητες τους και τις γνώσεις τους θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση 

των παγκόσμιων προκλήσεων, στη διατήρηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και στην προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη. 

Η πανδημία μάς έχει διδάξει τη σημασία και την αναγκαιότητα της τεχνολογίας στη σύγχρονη εργασιακή 

μας ζωή. Στο νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα διατεθεί σημαντικό ποσό χρηματοδότησης στο ψηφιακό τομέα 

και στις δυνατότητες που προσφέρει η εικονική μάθηση και συνεργασία. 

Ανυπομονούμε για το επόμενο πρόγραμμα Erasmus+! 

This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 
publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 
held responsib le  for any use which may be made of the information contained 
therein.  
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