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SENT BY E-MAIL
Subject:

ERASMUS+ Master Loan Scheme – Introduction to National Authorities and Agencies

Dear Sir, Dear Madam,

As you will know, the European Investment Fund manages the Erasmus+ Master Loan Scheme, on the
European Commission’s behalf, since the loan scheme is implemented through financial institutions.
The European Investment Fund has been since the launching of the programme (February 2015) in the
process of actively introducing this loan scheme and its benefits to financial institutions established and
operating in one or more Erasmus+ Programme Countries to encourage their participation in the programme.
In this respect, EIF would like to align its efforts with you and kindly request your punctual support to create
awareness of the scheme in your country. Since you may have established contacts with financial institutions
involved or interested in launching a lending activity targeting Master’s students, you will find attached to this
letter an information package to be shared with them.
The links below would appear relevant as supporting documents for banks:
1. General Information on the Erasmus+ Master Loan Guarantee Facility:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/
2. Call for expression of interest – by the European Investment Fund:
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/erasmus+-lgf-calleoi.pdf
3. Specific information: Indicative term sheet of the Guarantee / Applicable definitions
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/guarantee-term-sheetannex-II.pdf
We remain at your disposal to answer any of your questions, follow-up directly with financial institutions
interested or participate in any discussion involving financial institutions.
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Subject:

BPCE in France joins Erasmus+ Master Loan Scheme

Dear Colleagues,
I am happy to inform you that on 1 December 2015 the European Investment Fund (EIF)
and BPCE Group1 will officially announce the signature of the first Erasmus+ Master
Loan guarantee agreement with a French bank. This constitutes an important further step
in the development of the Erasmus+ Master student loan facility.
Following the launch in June 2015 (through MicroBank in Spain), this second Erasmus+
guarantee agreement adds a further 30 million € of loans, to become available to mobile
Master students (both outgoing from and incoming into France), supported by an
Erasmus+ guarantee of 5 million €.
This 3-year contract provides for loans to some 2.000 students (up to a maximum of
12.000 € for 1 year or 18.000 € for a 2-year Master's). Master loans will be available
within 6 months from the date of the agreement. BPCE is preparing a webpage2 where
students will be able to find information, allowing them to prepare their application in
due time.
A signature event is taking place on 1 December 2015 at the BPCE headquarters in Paris,
organised jointly by BPCE and the EIF.
1

BPCE Group (Banques Populaires – Caisses d'épargnes) from France operates through its
subsidiary SOCAMA for this guarantee conract.

2

http://www.banquepopulaire.fr/Catalogue/Segments/Pages/banque-jeune.aspx?vary=0-0-0

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË - Tel. +32 22991111
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture

From the Commission side we will target the EU level audience through an own press
initiative and web updates, as well as social media. The Commission's Press Release will
be available at: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6207_en.htm
We would be grateful for your support at national level in communicating the relevant
information to students, higher education institutions and other concerned stakeholders.
For further information on the Erasmus+ Student Loan Guarantee Facility, please contact
Margie Waters (Unit EAC.B.1, Margaret.Waters@ec.europa.eu) or Marc Goffart (Unit
EAC.B.1, Marc.Goffart@ec.europa.eu).
We will continue to update you on the next steps.
Kind regards,

Chiara Gariazzo
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Θέμα: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+: Μηχανισμός Εγγύησης Σπουδαστικών Δανείων
Σχετ.

1. Το από τις 02-12-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΕΕ (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 195600/Η1/0212-2015) με θέμα “BPCE in France joins Erasmus+ Master Loan Scheme”
2. H με αρ. CE/MM-IBD/2015-9931/LG/ds/17-09-2015 επιστολή του ΕΤΕ με θέμα “Erasmus+ Master Loan
Scheme – Introduction to National Authorities and Agencies”

Αναφορικά με τη λειτουργία του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων στο πλαίσιο του
Προγράμματος Erasmus+ σας πληροφορούμε ότι:
Στο άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) προβλέπεται η υλοποίηση
μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Ο μηχανισμός αυτός ( έναρξη Φεβρουάριος 2015) παρέχει
μερική εγγύηση προς ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για τη χορήγηση δανείων με τους
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους σε φοιτητές που ξεκινούν σπουδές δεύτερου κύκλου (μεταπτυχιακά) σε
χώρα του Προγράμματος, η οποία δεν είναι ούτε η χώρα κατοικίας τους, ούτε η χώρα όπου απέκτησαν τον
τίτλο σπουδών που τους δίνει πρόσβαση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εγγυήσεις που
χορηγούνται μέσω του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων καλύπτουν νέα επιλέξιμα
σπουδαστικά δάνεια για ποσό μέχρι €12.000 για ετήσιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών και μέχρι
€18.000 για πρόγραμμα που διαρκεί έως δύο έτη, ή το αντίστοιχο των ποσών αυτών σε τοπικό νόμισμα.
Η διαχείριση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ανατεθεί στο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων/ΕΤΕ. Το ΕΤΕ συνάπτει συμφωνίες με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς όπως, για παράδειγμα, τράπεζες, εθνικά ή/και περιφερειακά ιδρύματα χορήγησης
σπουδαστικών δανείων ή άλλα αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και προσπαθεί να
εξασφαλίσει την επιλογή ενός (τουλάχιστον) ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού από κάθε χώρα
του Προγράμματος. Σκοπός του είναι να διασφαλίσει ότι φοιτητές από όλες τις χώρες του Προγράμματος
έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο μηχανισμό εγγύησης σπουδαστικών δανείων κατά τρόπο συνεκτικό
και χωρίς διακρίσεις.
Για την πλήρη ενημέρωσή σας, επισυνάπτουμε τα κάτωθι:

1. την αρ. CE/MM-IBD/2015-9931/LG/ds/17-09-2015 επιστολή του ΕΤΕ με θέμα “Erasmus+ Master
Loan Scheme – Introduction to National Authorities and Agencies” (με πληροφορίες για την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους όρους εγγύησης)
2. Παρουσίαση σε μορφή powerpoint σχετικά με τη συγκεκριμένη δράση (Erasmus+ Master Loan
Scheme)
Επιπλέον, η ιστοσελίδα του ΕΤΕ για τη δράση Erasmus+ Master Loan Scheme είναι η κάτωθι:

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/erasmus+master-loan-guarantee-facility/.
Για την ώρα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στον εν λόγω μηχανισμό είναι α) η ισπανική
τράπεζα MicroBank, (με 70 δανειακές συμβάσεις από τον Ιούνιο του 2015) και β) ο τραπεζικός όμιλος
BPCE Γαλλίας1, ο οποίος μόλις την 1η Δεκεμβρίου 2015 υπέγραψε σχετική σύμβαση με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων.
Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ., ως Εθνική Αρχή του Erasmus+, έχει επικοινωνήσει αναλόγως
με το Ι.Κ.Υ. ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+, όπως και με την Τράπεζα της Ελλάδος, ως
εποπτεύουσα αρχή του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας μας, ούτως ώστε να συνδράμουν οι
φορείς αυτοί με τη σειρά τους στην ενίσχυση του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων μέσω της
ενημέρωσης και ενθάρρυνσης της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο (φοιτητών,
εκπαιδευτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων).
Σε συνέχεια των παραπάνω παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σας προς ενημέρωση των φοιτητών
και τυχόν λοιπών ενδιαφερομένων.
Συνημμένα:
1. Το από τις 02-12-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής / ΕΕ (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ.
195600/Η1/02-12-2015) με θέμα “BPCE in France joins
Erasmus+ Master Loan Scheme”
2. Επιστολή του ΕΤΕ με θέμα “Erasmus+ Master Loan
Scheme – Introduction to National Authorities and
Agencies”
3. Παρουσίαση σε μορφή powerpoint σχετικά με τη
συγκεκριμένη δράση (Erasmus+ Master Loan Scheme)
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών - Δικτυακών
Υποδομών
Τμήμα Πρωτοκόλλου, Αρχείων και Μέριμνας

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο Υφυπουργού, κου Θ Πελεγρίνη
2. Γραφείο Γ.Γ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κου Ι. Παντή
3. Αυτοτελής Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων
Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Προγραμμάτων
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Σχετικά με αυτό βλ. i) το από τις 02-12-2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/ΕΕ (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 195600/Η1/0212-2015) με θέμα “BPCE in France joins Erasmus+ Master Loan Scheme” και β) το Δελτίο Τύπου της ΕΕ στην ηλ. διεύθυνση:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6207_en.htm

