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ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα κράτη μέλη επενδύουν, κατά μέσο όρο, περίπου το 5 % του ΑΕΠ στα εκπαιδευτικά τους συστήματα. Οι επενδύσεις σε επίπεδο
ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης συμπληρώνουν τις εθνικές προσπάθειες, με πρωτοβουλίες και μέσα όπως τα
προγράμματα κινητικότητας (οι δράσεις Erasmus+ και Marie Skłodowska Curie), χρηματοδοτικά μέσα (συμπεριλαμβανομένων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και η Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων.
Η εκπαίδευση χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο μέσω δημόσιων δαπανών. Λόγω των περιορισμένων δημόσιων οικονομικών
πόρων, θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση καινοτόμων μορφών χρηματοδότησης, για
παράδειγμα η αξιοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων και η χρήση επενδυτικών εργαλείων για ορισμένα είδη εκπαιδευτικού
εξοπλισμού (π.χ. για την παροχή υψηλής συνδεσιμότητας στα σχολεία) και για ορισμένες μορφές εκπαίδευσης (π.χ. για την
προώθηση της συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση). Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα σχεδίων που έχουν ήδη
χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί ποσό 16 εκατ. ευρώ στην σχολή διοίκησης επιχειρήσεων και οικονομικών
Nova School of Business and Economics, για τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων πανεπιστημιακών
εγκαταστάσεων 68 000 m² στην πόλη Carcavelos. Οι νέες εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας,
γραφεία, βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης και εστίασης, ένα κύριο αμφιθέατρο συνεδριάσεων και φοιτητική εστία για 122
σπουδαστές.

ΛΕΤΟΝΙΑ
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χορηγεί δάνειο ύψους 30 εκατ. ευρώ στο Πανεπιστήμιο της Λετονίας για
την ανέγερση ερευνητικών και σπουδαστικών εγκαταστάσεων τελευταίας τεχνολογίας. Το δάνειο θα συμβάλει στη
χρηματοδότηση της κατασκευής και του εξοπλισμού δύο πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στην πανεπιστημιούπολη της
περιοχής Tornakalns. Με τον τρόπο αυτόν θα συγκεντρωθεί μεγάλο μέρος της δραστηριότητας του πανεπιστημίου στον
ίδιο χώρο, πράγμα που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα όχι μόνο για το διοικητικό του προσωπικό, αλλά και για τους
εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές.
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επενδύει 10 εκατ. ευρώ σε ομόλογα έργων κοινωνικού αντικτύπου που θα στηρίξουν
την ένταξη 2.500 έως 3.700 μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας της Φινλανδίας, παρέχοντάς τους
κατάρτιση και βοήθεια για την αντιστοίχιση των προσόντων τους με τη ζήτηση της αγοράς εργασίας. Το σχέδιο διαχειρίζεται
η εταιρεία Epiqus, φινλανδικός διαχειριστής κεφαλαίων ειδικευμένος στις επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, και το
φινλανδικό Υπουργείο Οικονομικών. Ήδη από τον Νοέμβριο του 2017, έχει τοποθετήσει 100 πρόσφυγες σε θέσεις
εργασίας, ενώ άλλα 400 άτομα παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει επίσης να χρηματοδοτήσει ένα εκπαιδευτικό σχέδιο στην πόλη
Espoo. Η χρηματοδότηση θα διατεθεί για την ανέγερση νέων σχολείων, καθώς και για την επέκταση και
ανακαίνιση των ήδη υπαρχόντων. Το σχέδιο θα ενισχύσει το περιβάλλον φοίτησης των σπουδαστών και θα
βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.

