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2014 Yılı Teklif Çağrısı Erasmus+ Yükseköğretimde 

Öğrenci ve Personel Hareketliliği Başvuru Sonuçları 

2014-2020 yıllarında yürütülecek olan Erasmus+ Programı 

kapsamında okul eğitimi, yetişkin eğitimi ve mesleki 

eğitim alanında 2014 yılı için Türkiye Ulusal Ajansı’na 

sunulan Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği proje 

başvuruları sonuçlandı. Erasmus+ okul eğitimi, yetişkin 

eğitimi ve mesleki eğitim alanları kapsamında 322 projeye 

yaklaşık 21 Milyon Avro hibe tahsis edilecek. 

İlkokullardan meslek liseleri ve mesleki eğitim 

merkezlerine; yerel yönetimlerden mesleki kuruluşlara; 

organize sanayi bölgelerinden merkezi ve yerel kamu 

kurumlara; derneklerden özel işletmelere kadar farklı 

alanlardaki kurum ve kuruluşlara sağlanacak hibe desteği 

ile 10.600 vatandaşımıza Avrupa’da çalışma alanları ve 

meslekleri ile ilgili eğitim alma ve staj yapma imkânı 

sağlanacak. Erasmus+ Programı kapsamındaki okul 

eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarına bu 

sene de Türkiye genelinde çok yoğun ilgi gösterildi ve 

toplam 3745 başvuru alındı. Başvuru sayısının 

yüksekliğine bağlı olarak  proje konuları da çeşitlilik 

gösterdi.   2014 yılında destelenecek projeler kapsamında 

en başarı il Ankara oldu. Ankara’yı sırasıyla İstanbul, 

Mersin, İzmir ve Afyonkarahisar izledi. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

AB, KOBİ'lerin İnovasyon Çalışmaları İçin 7.75 

Milyon Euro Veriyor 

Avrupa Birliği, aralarında Türkiye ve İsrail de bulunan 21 

ülkedeki 155 küçük ve orta ölçekli işletmeye, inovasyon 

çalışmaları için 7.75 milyon Euro finansman sağlayacak. 

AB'nin KOBİ aracının ilk turuna 2 bin 666 şirket iş 

planlarıyla başvuruda bulundu. İspanya, kabul edilen 39 

teklifle en başarılı ülke oldu. İspanya'yı 26 teklifle 

İngiltere, 20 teklifle İtalya, 11 teklifle Almanya ve 10 

teklifle İrlanda takip etti. AB dışından sekiz şirkete 

toplamda 400 bin Euro AB kaynağı sağlanacak. Bunlardan 

İsrail (dört teklif), Norveç (iki teklif) ve Türkiye (iki teklif) 

AB üyesi olmamakla birlikte Horizon 2020 programında 

yer alıyor. Horizon 2020'nin bir parçası olan KOBİ aracı, 

yedi yıl için 3 milyar Euro'luk bütçesiyle, yedi yıl boyunca 

yaklaşık 80 milyar Euro kaynağa sahip olacak olan AB'nin 

şu ana kadarki en büyük araştırma ve inovasyon çerçeve 

programı Horizon 2020'nin bir parçası. AB aynı zamanda 

başvuruları kabul edilenlere üç gün boyunca iş koçluğu 

sunacak. Şirketler, ilerideki gelişim aşamalarında daha 

fazla kaynak için başvuruda bulunabilecek. Sonraki iki 

aşama, Ar-Ge ve ticarileşme gibi aşamaları kapsayacak. 

Müracaatçılar Ağustos ayında resmen bilgilendirilecek ve 

programı yöneten KOBİ'ler İçin Yönetim Ajansı 

tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Özellikle krizin 

ardından, yenilikçi şirketler büyümek için ihtiyaç 

duydukları finansmanı sağlamakta zorlanabiliyor. AB, 

KOBİ'ler ve yenilikçiliği, büyüme, istihdam ve ekonomide 

iyileşmenin motoru olarak görüyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

Euro Bölgesi'nin Borç Yükü Zirveye Doğru İlerliyor 

Bu yılın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi'nde yüzde 93.9'a 

ulaşan borç yükünün GSYİH'ya oranının, önümüzdeki 

aylarda zirve yapması bekleniyor. Eurostat verilerine göre 

Euro para birimini kullanan 18 ülkenin toplam borç yükü, 

bu yılın ilk üç ayında 9.055 trilyon Euro'ya ulaştı. Bu 

miktar, 2013'ün son çeyreğinde 8.905 trilyon Euro 

olmuştu. Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nin borç 

yükünün GSYİH'ya oranının bu yıl yüzde 96'e ulaşmasını, 

2015'te ise yüzde 95,4’e gerilemesini bekliyor. AB ve 

IMF'ten iki kez kurtarma paketi alan Yunanistan, yüzde 

174'lük borç yükü oranıyla Euro Bölgesi'nin en borçlu 

ülkesi. Ortak para birimini kullanan üçüncü büyük ülke 

İtalya ise yüzde 135,6’lık borç yükü oranıyla ikinci sırada. 

2014'ün ilk çeyreğinde yalnızca Almanya ve 

Lüksemburg'un borç yükünü bir önceki çeyreğe göre 

düşürebildiği görülüyor. 28 AB ülkesinin tamamında ise 

borç yükünün GSYİH'ya oranı, yüzde 87,2’den yüzde 88'e 

yükseldi. AB ülkelerinin borçları geçtiğimiz yılın üçüncü 

ve dördüncü çeyreklerinde düşüş kaydetmişti. AB'de en iyi 

performans gösteren ülkeler yüzde 10 ile Estonya, yüzde 

20.3 ile Bulgaristan oldu. 

Kaynak: Euractiv 


