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Προοίμιο
Οι υποψήφιοι για τα φετινά Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
(ΕΕΡΑ) βοηθούν άλλους επιχειρηματίες να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν 
επιχειρήσεις, τεχνολογικές ή παραδοσιακές, τοπικές ή διεθνείς. Επιβραβεύουμε 
έργα τα οποία υποστήριξαν επιχειρηματίες ηλικίας από 10 έως και άνω των 
50 ετών, από όλες τις γωνιές της Ευρώπης ώστε να δημιουργήσουν και να 
βελτιώσουν τις ΜΜΕ που είναι τόσο ζωτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία.

Η δημιουργικότητα που επιδεικνύεται από τα εν λόγω έργα δείχνει ακριβώς γιατί η 
αξιοποίηση του επιχειρηματικού πνεύματος είναι τόσο σημαντική για την προώθηση 
της των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εάν δοθούν στους ανθρώπους τα κατάλληλα 
εργαλεία και η ελευθερία για να καινοτομήσουν, θα βρουν τις δικές τους λύσεις 
και ευκαιρίες. Οι μικρές επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που τις υποστηρίζουν θα 
διασφαλίσουν τη μελλοντική ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα με πολύ καλύτερο και 
ταχύτερο τρόπο απ’ ό,τι οι οικονομολόγοι και οι τραπεζίτες όλου του κόσμου.

Από το 2006, σχεδόν 2.400 έργα διαγωνίστηκαν στους εθνικούς διαγωνισμούς 
διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της  
Επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι έχουν ήδη απονεμηθεί βραβεία σε 
περισσότερα από 30 έργα τα οποία έχουν προβληθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, με 
στόχο τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Συνολικά, μέσω αυτών των έργων έχουν 
δημιουργηθεί περισσότερες από 10.000 εταιρείες. 

Παρουσιάζοντας τους νικητές του 2012 και τις επιτυχίες τους, θα ήθελα να 
ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες υποψηφίους, καθώς και τους εθνικούς 
συντονιστές που ανέλαβαν τη διεξαγωγή των διαγωνισμών και στα 27 κράτη μέλη, 
καθώς και στην Κροατία, τη Σερβία και την Τουρκία που επέλεξαν να συμμετάσχουν 
αυτήν τη χρονιά. Οι εν λόγω εθνικοί διαγωνισμοί συμβάλουν σημαντικά στην 
αύξηση της ευαισθητοποίησης για τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι φορείς 
υποστηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις.

Περισσότερα από 400 έργα διαγωνίστηκαν τη φετινή χρονιά διεκδικώντας ένα 
βραβείο Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. 57 εξ αυτών επελέγησαν από τις 
χώρες τους προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Επομένως, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι έξι νικητές και οι οκτώ επιλαχόντες που 
παρουσιάζονται εδώ αντιπροσωπεύουν πραγματικά τους καλύτερους. Ελπίζω οι 
ιδέες και οι καινοτομίες τους να εμπνεύσουν οργανισμούς και άτομα σε ολόκληρη 
την Ευρώπη ώστε να προωθήσουν ακόμα περισσότερο τις μικρές επιχειρήσεις, 
διευκολύνοντας την πρόσβαση στην επιχειρηματικότητα και αυξάνοντας όσο το 
δυνατόν περισσότερο την επιρροή που ασκεί το επιχειρηματικό εγχείρημα.

Antonio Tajani
Επίτροπος Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας
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Στοιχεία και αριθμοί

Οι μικρές επιχειρήσεις 
συμβάλουν στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη

Οι ΜΜΕ είναι ανεξάρτητες εταιρείες 

με λιγότερους από 250 
εργαζομένους.

Παρέχουν δύο στις τρεις θέσεις 
εργασίας του ιδιωτικού τομέα 
και είναι υπεύθυνες για το 85% των 
νέων θέσεων εργασίας που 
δημιουργούνται. Εκτιμάται ότι οι 

ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 67% της 
συνολικής απασχόλησης και 

το 58% της ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ).

Τη μερίδα του λέοντος 
αντιπροσωπεύουν οι 
πολύ μικρές επιχειρήσεις  
με λιγότερους από δέκα 
εργαζομένους - 92%

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα, 

οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη 

ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, 

καθώς περίπου 20,7 εκατομμύρια 
επιχειρήσεις απασχολούν 
περισσότερους από 87 
εκατομμύρια ανθρώπους και 

αντιπροσωπεύουν πλέον του 99,8% 

όλων των επιχειρήσεων.
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Διεθνής επέκταση: καλή 
προοπτική για τις ΜΜΕ

Αλλαγή στάσης απέναντι 
στην επιχειρηματικότητα: 
μια θεμελιώδης 
πρόκληση! 
Όταν ερωτήθηκαν εάν θα τους ενδιέφερε 

να γίνουν επιχειρηματίες:

το 37% των Ευρωπαίων 
απάντησαν θετικά, σε σύγκριση με το 51% 
στις ΗΠΑ και το 56% στην Κίνα.

Οι ΜΜΕ προωθούν την 
καινοτομία Ποσοστό 25% των 

ευρωπαϊκών ΜΜΕ εστιάζει στην πράσινη 

οικονομία.

Ποσοστό 25% των ΜΜΕ της 
ΕΕ διεξάγουν κάποιου είδους 
εξαγωγική δραστηριότητα, 
αλλά μόνο το 13% πραγματοποιεί εξαγωγές 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εξαγωγικές δραστηριότητες εκτός της 

ΕΕ θα καταστούν ακόμη πιο σημαντικές. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, έως το 
2015 το 90% της παγκόσμιας 
ανάπτυξης θα προέρχεται από 
χώρες εκτός Ευρώπης. Και έως το 

2030, το 60% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα 

προέρχεται από αναδυόμενες οικονομίες (BRICS). 

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται διεθνώς 

είναι πιο ανταγωνιστικές και καινοτομούν 

περισσότερο. Το 26% των ΜΜΕ που 

δραστηριοποιούνται διεθνώς εισήγαγαν νέα 

προϊόντα ή υπηρεσίες στον τομέα τους. Για 

τις υπόλοιπες ΜΜΕ, το αντίστοιχο ποσοστό 

ήταν μόλις 8%.
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Προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις: η πρωτοβουλία Small 
Business Act για την Ευρώπη
Η πρωτοβουλία Small Business Act για την Ευρώπη (SBA) που 
υιοθετήθηκε τον Ιούνιο του 2008 αντικατοπτρίζει την αναγνώριση 
από την Επιτροπή του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ 
στην οικονομία της ΕΕ.  Θέτει σε εφαρμογή, για πρώτη φορά, ένα 
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της, όσον αφορά τις ΜΜΕ.

Στοχεύοντας στη βελτίωση της συνολικής προσέγγισης απέναντι στην 
επιχειρηματικότητα και συνδέοντας οριστικά την αρχή «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» με τη χάραξη πολιτικής – από τις 
νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις δημόσιες υπηρεσίες – η πρωτοβουλία 
συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ βοηθώντας τις 
να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμποδίζουν 
την ανάπτυξή τους. Η πρωτοβουλία εστιάζει ιδιαίτερα σε ενέργειες 
που υποστηρίζουν τις μικρές επιχειρήσεις:

• μειώνοντας τη γραφειοκρατία
• παρέχοντας πρόσβαση στη χρηματοδότηση
• αυξάνοντας την πρόσβαση στις αγορές

Ευρύτερα, επιδιώκει επίσης τη μακροπρόθεσμη μεταστροφή των 
συμπεριφορών –  ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για το ρόλο που 
διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην κοινωνία και ενθαρρύνοντας 
και εμπνέοντας μελλοντικούς επιχειρηματίες.

Υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων (spin-off ): τα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης 
της Επιχειρηματικότητας
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
υποστηρίζουν τους στόχους της πρωτοβουλίας Small Business 
Act επιβραβεύοντας την καινοτομία και ανταμείβοντας την επιτυχία 
δημόσιων φορέων και συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην 
προώθηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

4



Τα μέλη της κριτικής επιτροπής του 
2012 ήταν τα εξής:

Η κριτική επιτροπή
Μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου επέλεξε τις 
καλύτερες συμμετοχές και απένειμε βραβεία σε κάθε κατηγορία.

Η φετινή κριτική επιτροπή περιελάμβανε κυβερνητικούς εκπροσώπους, των 
επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και μέλη από τη Δανία και 
την Κύπρο στο πλαίσιο της προεδρίας της ΕΕ κατά το 2012.

Joanna Drake
Διευθύντρια ΜΜΕ και 
Επιχειρηματικότητας της 
ΓΔ Επιχειρήσεων

Agnieszka Kudlinska
Διευθύντρια της Διεύθυνσης 
Συμβουλευτικών Έργων της 
Επιτροπής των Περιφερειών

Morten Riis
Υπεύθυνος Έργου για την 
επιχειρηματικότητα & την 
καινοτομία και Περιφερειακός 
Διευθυντής Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας Νότιας 
Γιουτλάνδης, Πανεπιστήμιο
Danfoss, Δανία

Γιάννης Κοντός
Απεσταλμένος της Κύπρου 
για τις ΜΜΕ και Διευθυντής 
της Υπηρεσίας Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού

Andrea Benassi 
Γενικός Γραμματέας της UEAPME 
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία 
Βιοτεχνικών, Μικρών και Μεσαίων 
Επιχειρήσεων)

Jaume Baró
Διευθυντής Επιχείρησης, 
Barcelona Activa, 
νικητής του Μεγάλου Βραβείου 
της Κριτικής Επιτροπής για το 
2011

Anders Lundström
Καθηγητής επιχειρηματικότητας 
και μικρών επιχειρήσεων στο 
Πανεπιστήμιο Mid Sweden
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Το Μεγάλο Βραβείο 
της Κριτικής Επιτροπής 
απονεμήθηκε στην 
επιχειρηματική πρωτοβουλία 
που κρίθηκε ως η πιο 
δημιουργική πρωτοβουλία η 
οποία μπορεί να αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης στην Ευρώπη.

Η διαδικασία αξιολόγησης 
των υποψηφιοτήτων

Οι πέντε κατηγορίες είναι ευθυγραμμισμένες με 
τις προτεραιότητες της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» για την οικονομική ανάπτυξη και 
ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζητήθηκε από τις υποψήφιες χώρες να διεξάγουν εθνικούς 
διαγωνισμούς προκειμένου να προσδιορίσουν τα καλύτερα έργα στη 
χώρα τους. Περισσότερα από 400 έργα διαγωνίστηκαν σε αυτούς 
τους εθνικούς διαγωνισμούς το 2012 διεκδικώντας τη συμμετοχή 
τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. 
Υπερβαίνοντας τα επίπεδα συμμετοχής του 2011, τα Βραβεία έλαβαν 
προτάσεις από 30 ευρωπαϊκές χώρες, αριθμός ρεκόρ, και συγκεκριμένα 
από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και από την Κροατία, τη Σερβία και 
την Τουρκία. Κάθε χώρα είχε τη δυνατότητα να προτείνει έως και δύο 
υποψηφίους (σε διαφορετικές κατηγορίες) στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η κριτική επιτροπή επιλέγεται με τρόπο ώστε να διαθέτει διατομεακή 
γνώση και εμπειρία, με εκπροσώπους από κυβερνήσεις, από τον 
επιχειρηματικό κόσμο, από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και από τις 
εκάστοτε προεδρεύουσες χώρες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.  Τη 
φετινή χρονιά εκπροσωπήθηκαν η Δανία και η Κύπρος. 

Η κριτική επιτροπή αφού εξετάσει και αξιολογήσει κάθε συμμετοχή 
βάσει καθορισμένων όπως: πρωτοτυπία και εφικτότητα, αντίκτυπος 
στην οικονομία, βελτίωση στις σχέσεις των ενδιαφερόμενων μερών και 
δυνατότητα εφαρμογής σε άλλο πλαίσιο, επιλέγει τις καλύτερες συμμετοχές.  

Η κριτική επιτροπή εξέτασε τις 57 προτάσεις που προκρίθηκαν στους 
εθνικούς διαγωνισμούς και διαμόρφωσε έναν κατάλογο με 14 
υποψηφίους σε πέντε κατηγορίες.

1. Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος 
Επιβραβεύονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, 
ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες.

2. Επένδυση σε δεξιότητες
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, 
τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

3. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Επιβραβεύονται οι καινοτόμες πολιτικές, σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, που προάγουν τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, 
απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για 
επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «προτεραιότητα στις μικρές 
επιχειρήσεις» προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

4. Υποστήριξη της 
διεθνοποίησης των επιχειρήσεων 
Επιβραβεύονται πολιτικές που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και ειδικά 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα 
Επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις που προάγουν 
την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές 
πρακτικές στον κοινωνικό ή/και τον περιβαλλοντικό τομέα. Στο πλαίσιο 
της κατηγορίας αυτής επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως 
σε ανέργους, σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από 
εθνοτικές μειονότητες.
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Προηγούμενοι νικητές
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας απονέμονται 
από το 2006.  Έκτοτε έχουν βραβευτεί 31 νικητές, συμπεριλαμβανομένου του 
νικητή του Μεγάλου Βραβείου της Κριτικής Επιτροπής σε κάθε διαγωνισμό.

2011
Barcelona Activa
Barcelona Activa SAU 
SPM Δημοτικό Συμβούλιο 
Βαρκελώνης, Ισπανία

Έχοντας ως αποστολή το 
μετασχηματισμό της 
επιχειρηματικότητας και της 
επιχειρηματικής ανάπτυξης στη 
Βαρκελώνη, το κέντρο λειτουργεί 
ως σημείο αναφοράς και κόμβος 
επιχειρηματιών και χρησιμοποιεί 
ένα καινοτόμο μοντέλο υπηρεσιών 
online και on-site για την κατάρτιση 
ατόμων, προάγοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τη δημιουργία περισσότερων 
από 6.000 νέων εταιρειών.
www.barcelonactiva.cat 

2010
Entrepreneurs’ Residencies, 
Auvergne
Οργανισμός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της περιφέρειας 
Auvergne (ARDTA), Γαλλία 

Το έργο Entrepreneurs’ Residencies 
παρέχει βραχυπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα μέτρα υποστήριξης 
για δημιουργούς ή αγοραστές 
επιχειρήσεων εκτός της περιοχής 
που επιθυμούν να εγκατασταθούν 
στην περιοχή. Η πρωτοβουλία 
είναι σχεδιασμένη με στόχο να 
υποστηρίζει, να διευκολύνει και να 
επιταχύνει τη δημιουργία νέων 
επιχειρήσεων, καθοδηγώντας 
υποψήφιους επιχειρηματίες και 
καλύπτοντας το κόστος 
διαβίωσής τους.
www.auvergnelife.tv

2008/09
The Scarborough Renaissance
Partnership
Σύμπραξη Αναγέννησης του 
Σκάρμπορο, Βόρειο Γιόρκσαϊρ, 
Ηνωμένο Βασίλειο

Το αναπτυξιακό έργο μεταμόρφωσε 
την παραθαλάσσια κωμόπολη 
Σκάρμπορο της βορειοανατολικής 
Αγγλίας, πρωτοστατώντας στην 
αναγέννηση και την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας, και ως 
εκ τούτου μετατρέποντας μια 
εποχική οικονομία με ανεργία 
τους χειμερινούς μήνες κατά 50% 
υψηλότερη από ό,τι το καλοκαίρι 
σε μια οικονομία όλου του έτους, 
μειώνοντας τη διαφορά της 
ανεργίας ανάμεσα στους θερινούς 
και τους χειμερινούς μήνες 
στο 10%.
www.scarborough.gov.uk

2007
Ανάπτυξη εγκαταστάσεων 
για επιχειρηματική χρήση, 
Μπιλμπάο
Lan Ekintza-Bilbao, Μπιλμπάο, 
Ισπανία

Καινοτόμος πρωτοβουλία αστικής 
αναδιαμόρφωσης που στοχεύει 
στην αποτροπή της παρακμής 
της πόλης, προσελκύοντας 
νεοσυσταθείσες και καθιερωμένες 
επιχειρήσεις μέσω της 
μεταστέγασής τους στην καρδιά 
της παλιάς πόλης, παρέχοντας 
οικονομική υποστήριξη και 
ταυτόχρονα καταπολεμώντας 
την περιθωριοποίηση και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.
www.bilbao.net/bilbaoekintza

2006
Επιτροπή Y4, Φινλανδία

Μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία 
που εισάγει την επιχειρηματική 
αντίληψη στην περιφερειακή 
διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
ενθαρρύνει την καινοτομία 
και την επιχειρηματικότητα 
υιοθετώντας ηθικά βιώσιμες 
αξίες. Το έργο αποτέλεσε το 
έναυσμα για αλλαγή φιλοσοφίας 
στην Κεντρική Φινλανδία, 
αυξάνοντας το ποσοστό των 
επιχειρηματιών σε μια περιοχή 
στην οποία κατά το παρελθόν 
κυριαρχούσε η φιλοσοφία της 
αμειβόμενης απασχόλησης. 
www.y4.fi 
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Νικητής
Καθιστώντας την επιχειρηματικότητα μια ρεαλιστική επιλογή για 
δυσπρόσιτες ομάδες
Outset
YKTO Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο

Το πρόγραμμα Outset έχει σχεδιαστεί με στόχο να δείξει στους ανέργους ότι η 
αυτοαπασχόληση και η επιχειρηματικότητα αποτελούν μια ρεαλιστική εναλλακτική 
στην ανεργία. Το πρόγραμμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί ειδικά προκειμένου να 
βοηθήσει τις πιο ευπαθείς ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια 
ανέργων, των πρόσφατα απολυθέντων, των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών, 
των γυναικών, των ατόμων που προέρχονται από εθνικές μειονότητες, των 
ατόμων με διανοητική και σωματική αναπηρία και των ατόμων ηλικίας άνω των 
50 ετών, υιοθετεί μια μοναδική προσέγγιση στην υποστήριξη των επιχειρήσεων 
που βρίσκονται στο στάδιο της εκκίνησης.  Πρόκειται για ένα εθνικό έργο το οποίο 
εφαρμόζεται σε αστικά και αγροτικά κέντρα και επιδιώκει να αλλάξει τις κυρίαρχες 
απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα σύστασης μιας μικρής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία του έργου, αξιοποιούνται ομάδες υποστήριξης που 
έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσκολίες, από την ίδια περιοχή και έχουν 
βιώσει προσωπικά είτε την εμπειρία της αυτο-απασχόλησης είτε τη λειτουργία 
μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα Outset αξιοποιεί δημόσιους χώρους και 
εκδηλώσεις όλων των ειδών, από αθλητικά κέντρα έως φεστιβάλ Diwali και 
Κινέζικης Πρωτοχρονιάς, προκειμένου να απευθυνθεί στους ανθρώπους που θα 
ωφεληθούν περισσότερο. Αυτή η προσωπική επικοινωνία ενισχύεται από ιδιαιτέρως 
αποτελεσματικές και στοχευμένες ενέργειες προώθησης, όπως ραδιοφωνικές 
διαφημίσεις με άμεση ανταπόκριση μέσω υπηρεσίας γραπτών μηνυμάτων (sms), 
εντυπωσιακές και πρωτότυπες αφίσες, κάρτες και φυλλάδια, καθώς και προώθηση 
μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πολλών μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter.  Χρησιμοποιούμε καθημερινή, απλή 
γλώσσα χωρίς εξειδικευμένη ορολογία.

Από την έναρξή του, στο πρόγραμμα Outset έχουν συμμετάσχει περισσότεροι 
από 6.000 άνθρωποι.  Από αυτούς, οι 673 προέβησαν στη σύσταση επιχείρησης, 
δημιουργώντας συνολικά 890 θέσεις εργασίας. Το Outset Finance βοήθησε 
τους πελάτες του να συγκεντρώσουν 790.258 στερλίνες από πληθώρα πηγών 
χρηματοδότησης είτε για να ξεκινήσουν είτε για να επεκτείνουν την επιχείρησή τους.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις που υποστηρίζει το Outset έχουν διάρκεια: 
τα ποσοστά επιβίωσης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες επιχειρηματίες, υπερβαίνουν κατά 
πολύ τον εθνικό μέσο όρο. Στις μη προνομιούχες ομάδες πελατών, τα ποσοστά 
μετατροπής από την αρχική συμμετοχή έως την έναρξη είναι περίπου 1:5 και 
το ποσοστό επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων του Outset μετά από διάστημα 
τεσσάρων ετών υπερβαίνει το 80%.

Το Μεγάλο Βραβείο 
της Κριτικής Επιτροπής
Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής 
απονέμεται στην επιχειρηματική πρωτοβουλία που 
κρίνεται ως η πιο δημιουργική πρωτοβουλία η οποία 
μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης στην Ευρώπη

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.outset.biz 

Επικοινωνία:
Bev Hurley, Γενικός Εκτελεστικός 
Διευθυντής
St John’s Innovation Centre
Cowley Road
Cambridge, CB4 0WS

Email: 
bev.hurley@ytko.com
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Νικητής
Τόνωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της 
παροχής εύκολης πρόσβασης στη χρηματοδότηση
Women’s Co-operative Bank Ltd
Πρωτοβουλία Συνεργατικής Τράπεζας Γυναικών, Κύπρος

Η Συνεργατική Τράπεζα Γυναικών επιδιώκει την τόνωση της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής εύκολης 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Ο οργανισμός εντοπίζει 
χάσματα στην οικονομία, προωθεί υποστηρικτικά προγράμματα 
για γυναίκες επιχειρηματίες και παρέχει δωρεάν συμβουλές και 
καθοδήγηση, καθώς και δάνεια προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων. Από την έναρξη του έργου 
πριν από 11 χρόνια, η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει αυξηθεί 
συνολικά στην Κύπρο από 12% το 2001 σε 28% σήμερα. 

Προώθηση του 
Επιχειρηματικού 
Πνεύματος 
Επιβραβεύονται δράσεις που προωθούν την 
επιχειρηματική κουλτούρα και αντίληψη και 
αυξάνουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 
επιχειρηματικότητα στην κοινωνία

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.womenscoopbank.com.cy 

Επικοινωνία:
Άρτεμις Τουμαζή, Πρόεδρος/Διευθύντρια
Συνεργατικός Οργανισμός Πρωτοβουλίας 
Γυναικών Κύπρου Λτδ 
Παύλου Βαλδασερίδη 30, Κατ. 1-4 6018 
Λάρνακα, Ταχ. κώδικας 42251 6530 
Λάρνακα, Κύπρος

Email: 
womens.coop.bank@cytanet.com.cy

Συνεργατικός Οργανισμός
''Πρωτοβουλία Γυναικών'' Κύπρου Λτδ 

Επιλαχών
Υποστήριξη επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της 
εκκίνησης στο Βέλγιο 
BRYO
Voka, Βέλγιο

Η πρωτοβουλία Bryo υποστηρίζει επιχειρήσεις που βρίσκονται 
στο στάδιο της εκκίνησης στην περιφέρεια της Φλάνδρας και 
έχει ως στόχο τη δημιουργία των βέλτιστων συνθηκών για 
επιτυχημένη επιχειρηματικότητα. Το έργο οδήγησε στη δημιουργία 
περισσότερων από 200 νέων επιχειρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες: 
www.bryo.be/nl/home 

Επικοινωνία:
Eric Kenis
Voka
Rue Royale 154-158, 1000 Brussels
Belgium

Email: 
eric.kenis@voka.be
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Νικητής
Προώθηση της μεταφοράς γνώσης και 
της ψηφιακής οπτικοποίησης  
Visualisation Park
Πάρκο Οπτικοποίησης, Σουηδία 

Το Πάρκο Οπτικοποίησης στη Σουηδία εστιάζει στην εμπορική 
εφαρμογή της τεχνολογίας ψηφιακής οπτικοποίησης. 
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο του επιχειρηματικού πάρκου, η 
περιοχή του Eksjö προσφέρει στέγη σε μια σειρά επιχειρήσεων 
με εξειδίκευση σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα. Οι επιχειρήσεις 
αυτές είναι συγκεντρωμένες γύρω από το Campus i12, το 
οποίο προσφέρει μια σειρά σεμιναρίων επαγγελματικής 
κατάρτισης. Πενήντα συνεργαζόμενες εταιρείες υποστηρίζουν 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το Πάρκο αποτελεί σημείο 
συνάντησης ώστε η εκπαιδευτική κοινότητα και η βιομηχανία 
να διαμορφώνουν και να αναπτύσσουν έργα. Από την ίδρυσή 
του τον Ιούλιο του 2009, ο αριθμός των συνεργαζόμενων 
εταιρειών έχει υπερδιπλασιαστεί, ξεπερνώντας τις 100. Όμως, 
το πιο σημαντικό είναι ότι άλλαξε η στάση των σπουδαστών. Οι 
περισσότεροι εκφράζουν πλέον την πρόθεση να γίνουν οι ίδιοι 
επιχειρηματίες, είτε ξεκινώντας τη δική τους επιχείρηση είτε 
εργαζόμενοι ως ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Επένδυση σε 
δεξιότητες
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό 
ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση 
των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, 
τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων.

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.vispark.se 

Επικοινωνία:
Joakim Falkäng
Διευθυντής
Πάρκο Οπτικοποίησης
Kaserngatan 26
SE-575 35 Eksjö
Sweden

Email: 
joakim@vispark.se

Επιλαχών
Πρωτοβουλία «PROGRESS» για κοινωνική οικονομία και 
οικονομία της αλληλεγγύης 
Progress
Περιοχή Καμπανίας-Αρδεννών

Η πρωτοβουλία δημόσιας πολιτικής PROGRESS 
δημιουργήθηκε με στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής 
οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης. Περισσότερα 
από 1.000 άτομα έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα 
εκπαίδευσης από το 2008, ενώ 74 έργα έχουν λάβει 
χρηματοδότηση από το 2006, οδηγώντας στη δημιουργία 
880 θέσεων εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες: 
www.cr-champagne-ardenne.fr

Επικοινωνία:
Isabelle Roux
Διευθύντρια της Ομάδας Κοινωνικής 
Οικονομίας και Οικονομίας της Αλληλεγγύης
5, rue de Jéricho
51037 Châlons-en-Champagne

Email: 
iroux@cr-champagne-ardenne.fr
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Νικητής
Αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οι ΜΜΕ στις 
αστικές περιοχές 
FaciliTO
Δήμος Τορίνου, Ιταλία

Το FaciliTO είναι ένα μοντέλο που υιοθετήθηκε από το Δήμο του 
Τορίνου για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντούν οι 
μικρές επιχειρήσεις σε δυσμενείς αστικές περιοχές. Οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στο Τορίνο αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες όσον 
αφορά την πρόσβαση σε πιστώσεις, οι οποίες συχνά οφείλονταν 
στην έλλειψη εξειδίκευσης στην εκτέλεση έργων. Το FaciliTO 
επιχειρεί να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, παρέχοντας δωρεάν 
συμβουλές για την υποστήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών 
σχεδίων, καθώς και άμεση οικονομική υποστήριξη. Περισσότερες 
από 200 επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση στο FaciliTO και 93 από αυτές 
έλαβαν οικονομική υποστήριξη. 

Βελτίωση του  
επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 
Επιβραβεύονται μέτρα για την απλοποίηση 
των διοικητικών διαδικασιών για 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τις νεοσυσταθείσες

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.comune.torino.it

Επικοινωνία:
Elisa Rosso, 
Servizio Fondi europei Innovazione, 
Sviluppo Economico
Via Braccini 2
Cap 10144
Turin
Italy

Email: 
elisa.rosso@comune.torino.it

Επιλαχών
Παροχή υποστήριξης σε επιχειρήσεις που περνούν κρίση 
Early Warning
Early Warning, Δανία

Το Early Warning, μια επαγγελματική υπηρεσία B2B, βοηθά 
επιχειρήσεις που περνούν κρίση, υποστηρίζοντας τους 
επιχειρηματίες στις επαγγελματικές τους ανάγκες. Παρέχεται 
υποστήριξη μέσω ενός δικτύου 120 εθελοντών συμβούλων με 
εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία.

Περαιτέρω πληροφορίες: 
www.earlywarning.dk

Επικοινωνία:
Svend Røge
Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων
Væksthus Midtjylland/Vaeksthus Central 
Denmark, Business Development Centre
Åbogade 15, building 2, 4th fl oor
DK 8200 Aarhus N. 

Email: 
sr@vhmidtjylland.dk
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Νικητής
Συνεργασία για την παγκόσμια διάθεση των κρασιών Douro
Douro Boys
Aicep Portugal Global, Πορτογαλία 

Μια ομάδα πέντε μικρών οινοπαραγωγών από την περιοχή 
Douro συνεργάστηκαν για τη δημιουργία της επωνυμίας 
Douro Boys.  Έχοντας ως στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών 
και την αλληλοϋποστήριξή τους για τη συνεχή βελτίωση της 
ποιότητας των κρασιών που παράγουν, τα μέλη της ομάδας 
επιδιώκουν επίσης να συντονίσουν μια στρατηγική προώθησης 
με επίκεντρο την προβολή της περιοχής Douro και των κρασιών 
της παγκοσμίως. Μεταξύ του 2002 και του 2011, οι εξαγωγές 
κρασιού των πέντε παραγωγών αυξήθηκαν από 4,7 εκατομμύρια 
ευρώ σε 11 εκατομμύρια ευρώ, ήτοι κατά 134%.

Υποστήριξη της 
διεθνοποίησης 
των επιχειρήσεων 
Επιβραβεύονται πολιτικές που ενθαρρύνουν 
επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις να επωφεληθούν περισσότερο 
από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές 
τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.portugalglobal.pt
www.douroboys.com

Επικοινωνία:
Jorge Holtreman Roquette
Διαχειριστής της Quinta do Crasto SA
aicep Portugal Global,
Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal, EPE
O’Porto Bessa Leite Complex 
Rua António Bessa Leite, 1430 - 2o Andar 
4150-074 Porto

Email: 
comercial.pme.nort@portugalglobal.pt
info@douroboys.com

Επιλαχών
Παροχή βοήθειας σε γυναίκες επιχειρηματίες ώστε να 
αναπτυχθούν διασυνοριακά 
RegionFemme
Περιφερειακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Μπρατισλάβας, Σλοβακία 

Το έργο REGIONFEMME υποστηρίζει γυναίκες επιχειρηματίες 
ώστε να αναπτυχθούν διασυνοριακά, παρέχοντας πόρους και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Το έργο παρέχει επίσης πόρους 
όπως σεμινάρια, εκμάθηση γλωσσών και πρόσβαση σε μια βάση 
δεδομένων γυναικών επιχειρηματιών.

Περαιτέρω πληροφορίες: 
www.bl.sopk.sk

Επικοινωνία:
Bratislava Regional Chamber of Slovak
Chamber of Commerce and Industry (SCCI)
Jašíkova 6, 826 73 
Bratislava
Slovakia

Email: 
ivana.kondasova@sopk.sk
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Νικητής
Υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας
Disabled at Work
Δήμος Denizli, Τουρκία 

Η αναπηρία αποτελεί μια σημαντική αιτία κοινωνικού αποκλεισμού 
και φτώχειας, πρωτίστως εξαιτίας της έλλειψης ευκαιριών 
απασχόλησης. Το Disabled at Work, ένα κοινό έργο μεταξύ 
Τουρκίας και Ολλανδίας, επιδιώκει να αλλάξει τις νοοτροπίες και 
να υποστηρίξει την ένταξη ατόμων με σωματική αναπηρία στην 
αγορά εργασίας. Η ομάδα αποτελείται από 16 οργανισμούς από 
την Τουρκία και την Ολλανδία. Το έργο παρέχει εκπαίδευση, καθώς 
και υπηρεσία αντιστοίχισης, η οποία προσφέρει συμβούλους στα 
άτομα με αναπηρία κατά την προετοιμασία ένταξής τους στο 
εργατικό δυναμικό. Στο τέλος του προγράμματος, 194 άτομα είχαν 
λάβει εκπαίδευση και 65 άτομα είχαν βρει απασχόληση. 

Υπεύθυνη και 
συνολική 
επιχειρηματικότητα
Επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές 
δράσεις που προάγουν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές 
πρακτικές

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.denizli.bel.tr

Επικοινωνία:
Ms Pınar GÜLMEZ AĞIRBAŞ
Διευθύντρια Τμήματος Έρευνας και Έργου
Altıntop Mahallesi Lise Caddesi No:1 
20100 Denizli
Turkey

Email: 
pgulmez@denizli.bel.tr

Επιλαχών
Επιβράβευση της δέσμευσης των κοινωνικά υπεύθυνων 
επιχειρήσεων
Εφαρμογή και προώθηση της ετικέτας ESR
INDR, Λουξεμβούργο

Το Εθνικό Ίδρυμα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (INDR) δημιούργησε τη διεθνώς αναγνωρισμένη ετικέτα 
«Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία» που είναι διαθέσιμη σε εταιρείες, 
και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδεικνύουν 
δέσμευση στις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Από το 2010, το INDR έχει προωθήσει 
περισσότερες από 600 εταιρείες και έχει απονείμει την ετικέτα 
σε 51 από αυτές.

Περαιτέρω πληροφορίες: 
www.indr.lu

Επικοινωνία:
Norman Fisch
7, rue Alcide de Gasperi 
INDR
Luxembourg
B.P. 3024 L-1030

Email: 
norman.fïsch@indr.lu
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Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος των παιδιών 
The Turtle Dove Gardens Ltd
De Terteltuinen B, Ολλανδία

Τα παιδιά ηλικίας τεσσάρων έως 12 ετών σε μια γειτονιά του 
Γκρόνινγκεν ήταν η πηγή έμπνευσης για το Turtle Dove Gardens. 
Ήθελαν να δημιουργήσουν έναν κήπο κοντά στο σχολείο τους 
ώστε να παράγουν τα δικά τους προϊόντα. 

Το έργο ανέλαβε η εταιρεία De Torteltuinen, παρέχοντας στα παιδιά 
τη δυνατότητα να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες. Στην 
Torteltuin, η οποία αποτελεί πλέον μια επιχείρηση εισηγμένη 
στο χρηματιστήριο, έχουν εργαστεί 500 μαθητές, ενώ τα παιδιά 
αισθάνονται ότι αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα ως επιχειρηματίες.

Ειδικές Μνείες

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.pettefl et-groningen.nl  

Επικοινωνία:
Mr. Bram van der Linden,
Διευθυντής Σχολείου
Openbare Jenaplan School De Pettefl et
Jacob van Ruysdaelstraat 73
9718 SC GRONINGEN
The Netherlands

Email: 
info@pettefl et-groningen.nl

Προώθηση της ηλεκτρονικής διοίκησης σε εθνικό επίπεδο 
Σύνταξη ηλεκτρονικών ετήσιων εκθέσεων  
Κέντρο Μητρώων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Εσθονία

Η εν λόγω πρωτοβουλία επιφέρει σημαντική μείωση στη 
γραφειοκρατική διαδικασία και ποσοστό 99% περίπου των 
140.000 και πλέον εταιρειών που είναι καταχωρημένες στην 
Εσθονία χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή το σύστημα. Προσφέρει 
σημαντική εξοικονόμηση για τους φορολογούμενους, ενώ το 
Υπουργείο Οικονομικών της Εσθονίας διαπίστωσε ότι ο χρόνος 
που εξοικονομείται ανέρχεται σε 4,6 εκατομμύρια ευρώ.

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.rik.ee 

Επικοινωνία:
Margus Mägi
International Marketing Specialist
Centre of Registers and Information 
Systems
Lõkke 4, 19081 Tallinn
Estonia

Email: 
margus.magi@just.ee

Δημιουργία μιας ενιαίας προσέγγισης ως προς την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη σε εθνικό επίπεδο
GATES - κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιχειρηματικές 
καινοτομίες
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, Λιθουανία

Η έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
ιδρυμάτων αποτέλεσε τη βάση δημιουργίας του GATES, 
ενός έργου κοινωνικής και περιβαλλοντικής επιχειρηματικής 
καινοτομίας. Το έργο δημιούργησε ένα ενιαίο δίκτυο και 
προσέφερε εκπαίδευση και πρακτική υποστήριξη σε εταιρείες. 
Το δίκτυο περιλαμβάνει ειδικούς από περισσότερες από 500 
εταιρείες που εμπλέκονται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
(CSR). Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει σε δραστηριότητες 
του έργου περισσότερα από 2.500 άτομα από 500 και πλέον 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Λιθουανίας.

Περαιτέρω πληροφορίες:
www.undp.lt

Επικοινωνία:
Ieva Labanauskiene
Communications Offi  cer
Labdariu str. 5, 2nd fl oor, Vilnius
Lithuania

Email: 
Ieva.labanauskiene@undp.org
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Οι φορείς προώθησης των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 

Μπορείτε να βρείτε τους υπεύθυνους επικοινωνίας σε εθνικό επίπεδο για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards

Η εδρεύουσα στις Βρυξέλλες Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 
συστάθηκε με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1994 ως συμβουλευτικό 
σώμα με στόχο να δώσει φωνή στους εκπροσώπους των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το EUROCITIES εκπροσωπεί περισσότερες από 135 μεγάλες πόλεις 
από 34 ευρωπαϊκές χώρες. Το EUROCITIES συνεργάζεται εκ μέρους 

των πόλεων με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πάνω σε ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων που έχουν αντίκτυπο στις τοπικές αρχές και επιτρέπει την 

ανταλλαγή των καλύτερων πρακτικών αυτοδιοίκησης 
μεταξύ των μελών του.

www.eurocities.eu

Η Union Europeenne de l’Artisanat et des Petites et Moyennes 
Entreprises (UEAPME) είναι η οργάνωση των εργοδοτών που 

εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών βιοτεχνικών, εμπορικών 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ. Η UEAPME είναι 
αναγνωρισμένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Εταίρος. Η UEAPME 

περιλαμβάνει 84 οργανώσεις-μέλη από 36 χώρες. Εκπροσωπεί 
περισσότερες από 12 εκατομμύρια επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 

περίπου 55 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη.
www.ueapme.com

Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών (AER.eu) είναι το 
μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών της ευρύτερης Ευρώπης. 

Συνδέοντας περισσότερες από 270 περιφέρειες από 33 χώρες και 
16 διαπεριφερειακές οργανώσεις, η AER είναι η πολιτική φωνή των 

μελών της και ένα φόρουμ για τη διαπεριφερειακή συνεργασία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των Υπηρεσιών Οικονομικής Ανάπτυξης
(EURADA) είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ανθρώπων που εργάζονται 
για την οικονομική ανάπτυξη. Η EURADA έχει προωθήσει μια ατζέντα 

πολιτικών που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περιφερειακή 
πολιτική, τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων (η EURADA 
δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγγέλων Επιχειρήσεων), 

την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.
www.eurada.org

Το ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (EUROCHAMBRES) είναι η Ένωση των 
Ευρωπαϊκών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων. 

Εκπροσωπεί περισσότερες από 19 εκατομμύρια εταιρείες της
Ευρώπης και ένα ευρωπαϊκό δίκτυο 2000 περιφερειακών και 

τοπικών Επιμελητηρίων 45 χωρών. Περισσότερες από το 99% των 
επιχειρήσεων αυτών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

www.eurochambres.be
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Twitter.com/@eepa_en 

Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards

YouTube.com/PromotingEnterprise

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 

Ευρωπαϊκή Πύλη 
για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις
Θέλετε να μάθετε τι κάνει η ΕΕ για να τονώσει τις μικρές επιχειρήσεις 
στην Ευρώπη και στην παγκόσμια αγορά και τι μπορεί να κάνει για τη 
δική σας επιχείρηση; Αυτή η πολύγλωσση πύλη συγκεντρώνει όλες τις 
πληροφορίες που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
τις ΜΜΕ, από πρακτικές συμβουλές έως και ζητήματα πολιτικής, από 
τοπικά σημεία επικοινωνίας έως και συνδέσμους δικτύωσης.
http://ec.europa.eu/small-business

Περιοδικό για τις 
Επιχειρήσεις και 
τη Βιομηχανία
Το ηλεκτρονικό περιοδικό για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία 
(http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/index_en.htm) καλύπτει θέματα 
που σχετίζονται με τις ΜΜΕ, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, 
την ενιαία αγορά αγαθών, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία 
του περιβάλλοντος, τις βιομηχανικές πολιτικές σε ένα ευρύ φάσμα 
τομέων, και πολλά άλλα. Η έντυπη έκδοση του περιοδικού εκδίδεται 
τρεις φορές το χρόνο. Μπορείτε να γίνετε συνδρομητές μέσω του 
διαδικτύου (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/subscription_en.htm) 
για να το λαμβάνετε – στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά ή στα 
ιταλικά – δωρεάν μέσω ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας εργάζεται για την παροχή ενός ευνοϊκότερου 
περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Διασφαλίζει ότι όλες οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Στον πυρήνα αυτών των πολιτικών βρίσκονται οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν τον κύριο φορέα παροχής θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η ΓΔ Επιχειρήσεων 
συνεργάζεται με την επιχειρηματική κοινότητα προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων, ανταγωνιστικών και υπεύθυνων 
επιχειρήσεων, καθώς και με τα κράτη μέλη για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας Small Business Act για την Ευρώπη. Συνοψίζοντας, το κύριο 
μήνυμα προς τους επιχειρηματίες είναι: «η Ευρώπη σας βοηθά να πραγματοποιήσετε τις ιδέες σας».

Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας
Για περαιτέρω πληροφορίες:
Γραμματεία Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας
E-mail: eu.enterprise.promotion.awards@hanovercomms.com

Τηλ: +44 20 74 00 89 95 - Φαξ: +44 20 74 00 44 81
Ακολουθήστε τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
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