met és a foglalkoztathatóságot ösztönző – reformokhoz nyújt támogatást.
A program hallgatók, gyakornokok, önkéntesek,
fiatalok, tanulók, felnőtt tanulók, tanárok, pedagógusok, egyetemi oktatók, trénerek, ifjúsági munkások, oktatási, képzési vagy ifjúsági területen
működő szervezetek munkatársai számára nyújt
részvételi lehetőséget. A pályázatokat intézmények, szervezetek nyújthatják be, az egyéni részvétel ezeken keresztül valósulhat meg.
További információ:
http://www.tka.hu/palyazatok/108/-erasmus
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
index_en.htm

Kreatív Európa
A Kreatív Európa a kulturális, kreatív és audiovizuális ágazatok támogatására irányuló új európai program. Ez a program váltja fel a 2013 végén lezárult
MEDIA, MEDIA Mundus és Kultúra programokat.
A program teljes költségvetése a 2014-2020 közötti
időszakra 1,46 milliárd euró, amely a korábbi programokhoz viszonyítva 9%-os növekedést jelent.
A program átfogó célkitűzése az európai kulturális
sokszínűség és örökség megőrzése, illetve a kulturális és kreatív ágazatok versenyképességének
növelése.

• A művek és szakemberek mobilitásának ösztönzése, új közönség elé juttatása.
• A pénzügyi kapacitások megszilárdítása, különös
tekintettel a kis- és középvállalatokra és szervezetekre.
• A nemzetközi együttműködés előmozdítása az eljárásmódok kialakításában, az innováció, a közönségfejlesztés és az új kereskedelmi modellek létrehozásában.
• A Kreatív Európa program legalább 250.000
művész és kulturális szakember, kétezer mozi,
nyolcszáz film, valamint négy és félezer könyvfordítás részére nyújt finanszírozást. Ezenfelül, létrehoz
egy új pénzügyi garanciaeszközt, melynek segítségével a kisméretű kulturális és kreatív vállalkozások
összesen mintegy 750 millió euró összegű bankhitelhez juthatnak.
További információ:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1399_hu.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_
en.htm
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A Bizottság Kreatív Európa programjának
néhány eleme:
• Az ágazatok nemzetközi szintű működési képességének támogatása.
Az Európai Unió
társfinanszírozásával

Információk Európáról

Az Európai Unió
programjai
a 2014-2020-as
időszakra

Európa 2020

Horizont 2020

Az Európai Unió mindent megtesz annak érdekében,
hogy leküzdje a válságot, és megteremtse azokat a
feltételeket, amelyek a gazdasági versenyképesség
és a foglalkoztatás növeléséhez szükségesek.
Az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést mozdítja elő. Célja az EU
versenyképességének növelése, a szociális piacgazdaság modelljének fenntartása, a forrásfelhasználás
hatékonyságának jelentős javítása mellett.

A Horizont 2020 Keretprogram az Európai Unió
eddig legnagyobb költségvetéssel – mintegy 80 milliárd € – rendelkező programja hét éves időtávlatra
(2014-2020). A pályázati úton elnyerhető források
mellet hangsúlyos szerepet kap a magántőke bevonása az európai kutatás-fejlesztési és innovációs projektekbe.
A Horizont 2020 program az Innovációs Unió, az
Európa 2020 stratégia egyik zászlóshajó kezdeményezése megvalósításának pénzügyi eszköze, amely
Európa versenyképességének vezető szerepét hivatott megőrizni.

Foglalkoztatás
Biztosítani kell, hogy a 20-64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
K+F
Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a
fejlesztésbe kell fektetni.
Oktatás
A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni. El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós
lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
Éghajlatvédelem
Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%-kal
csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest. A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni. Az
energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
Forrás: Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról –
Európa 2020 stratégia: Európa növekedési stratégiája
További információ:
http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm

A gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés eszközeként, a Horizont 2020 program nagy támogatottságot élvez Európában, mind az EU tagállamok
vezetői (Európai Tanács), mind az Európai Parlament
részéről. A jogalkotók megállapodtak, hogy a kutatási projektek támogatása a jövőbe történő befektetés legjobb formája, amely intelligens, fenntartható
gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez
vezet
A Horizont 2020 három fő prioritása:
„Kiváló tudomány”
„Ipari vezető szerep”
„Társadalmi kihívások”
A Horizont 2020 program minden pályázó számára
nyitott, az egyszerűbb struktúra és az adminisztrációs terhek csökkentése lehetővé teszik a források
gyorsabb megszerzését, az eredmények elérését, így
a piacosításhoz vezető idő rövidülését.
A Horizont 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram
a többi szakpolitikai kezdeményezéssel összhangban
hozzájárul az Európai Kutatási Térség mielőbbi felépí-

téséhez és teljessé tételéhez. Az Európai Kutatási
Térség célkitűzése a tudás, a kutatás és az innováció
egységes piacának megteremtése.
További információ:
http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Erasmus+
Az Erasmus+ az Európai Bizottság programja,
amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a
sportot támogatja. A pályázati program az oktatás
és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a közoktatási, a szakképzési és
a felnőtt tanulási szektorokban.
Az Erasmus a képzettség és a foglalkoztathatóság
javítását, valamint az oktatási, képzési és az ifjúsági
munka területén működő rendszerek korszerűsítését célzó hétéves program, amely 14,7 milliárd
eurós költségvetéssel gazdálkodhat. Ebből 10%
jut az ifjúsági szakterületre. A program révén több
mint 4 millió pályázó juthat támogatáshoz, ebből
a Fiatalok Lendületben Program folytatásának számító ifjúsági fejezetnek köszönhetően több mint
félmillió fiatal és szakember.
Az Erasmus+ három fő célkitűzést szolgál:
• támogatja az egyének külföldi tanulási lehetőségeit az EU-n belül és kívül;
• oktatási intézmények, ifjúsági szervezetek, vállalkozások, helyi és regionális közintézmények és
NGO-k közötti partnerségekhez nyújt támogatást;
• az oktatás, képzés és ifjúsági szakma korszerűsítését szolgáló – az innovációt, a vállalkozó szelle-

