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Εργολήπτες για τη Συνέλευση των ΜΜΕ και τα EEPA: Low Associates(ειδικοί εκδηλώσεων 

Πρόλογος
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013 προσελκύουν 
υποψηφίους από όλη την ΕΕ, τη Σερβία και την Τουρκία, οι οποίοι συναγωνίζονται για 
να κερδίσουν, είτε ο καθένας  στην κατηγορία του,  ή το περίβλεπτο Μεγάλο Βραβείο 
της κριτικής επιτροπής. Οι υποψήφιοι έχουν ήδη εργαστεί σκληρά για να βοηθούν τους 
ανθρώπους να δημιουργούν ή να αναπτύσσουν επιχειρήσεις, είτε τεχνολογικές είτε 
συμβατικές, τοπικές ή διεθνείς. Αυτός είναι ο δικός μας τρόπος αναγνώρισης και τιμής 
για τα έργα που υποστηρίζουν επιχειρηματίες κάθε ηλικίας, από τη σχολική,  μέχρι 
άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω από κάθε γωνιά της Ευρώπης για να δημιουργήσουν, 
να βελτιώσουν και να ανανεώσουν ριζικά τις MME που συνιστούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι για τη διατήρηση και την αναζωογόνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα που υποδεικνύονται από αυτό το ευρύ φάσμα 
έργων, είναι αυτά που αποδεικνύουν τους λόγους, για τους οποίους η αξιοποίηση του 
επιχειρηματικού πνεύματος με σκοπό την προαγωγή των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας.
Αν παρέχετε τα υλικά και την ελευθερία να καινοτομήσουν και να εκσυγχρονιστούν, αυτές 
οι επιχειρήσεις θα βρουν τις δικές τους λύσεις και ευκαιρίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και οι οργανισμοί που τις υποστηρίζουν παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια και τον 
δυναμισμό στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και συνιστούν βασικές κινητήριες δυνάμεις 
της οικονομικής ανάπτυξης.

Από το 2006, πάνω από 2.500 έργα έχουν λάβει μέρος σε εθνικούς διαγωνισμούς 
προκειμένου να έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης 
της Επιχειρηματικότητας. Αυτό σημαίνει ότι 35 έργα έχουν ήδη κερδίσει βραβεία και έχουν 
παρουσιαστεί σε όλη την Ευρώπη με στόχο τη διάδοση της βέλτιστης προοπτικής. Συνολικά, 
τα έργα αυτά δημιούργησαν περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις και έδωσαν ώθηση 
στην ευρωπαϊκή ανάπτυξη.

Με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των νικητών του 2013 και των επιτυχιών τους  , θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες υποψηφίους και τους εθνικούς 
συντονιστές, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τους διαγωνισμούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς επίσης και στη Σερβία και την Τουρκία. Οι εν λόγω εθνικοί διαγωνισμοί είναι 
σημαντικοί για την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι δημόσιοι 
φορείς στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εκατοντάδες έργα διαγωνίστηκαν για να διεκδικήσουν ένα βραβείο EEPA φέτος. 53 
από αυτά επιλέχθηκαν από τις χώρες τους για να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Συνεπώς μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι επτά νικητές και οι εννέα επιλαχόντες 
αντιπροσωπεύουν το καλύτερο. Ελπίζω ότι οι ιδέες και οι καινοτομίες τους θα εμπνεύσουν 
τους οργανισμούς και τους ανθρώπους στην Ευρώπη να πράξουν περισσότερα για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Antonio Tajani
Επίτροπος για την Επιχειρηματικότητα και τη Βιομηχανία
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Προτεραιότητα στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις: Ο νόμος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη 
 
Ο νόμος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SBA), ο οποίος εγκρίθηκε 
τον Ιούνιο του 2008, αντανακλά την παραδοχή της Επιτροπής για τον 
κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην οικονομία της ΕΕ. 
Για πρώτη φορά τίθεται σε εφαρμογή ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης 
πολιτικής για τις ΜΜΕ όσον αφορά την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη 
της.
 
Ο νόμος θεσπίστηκε για την προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ 
μέσω της στήριξής τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανέλιξή τους, με στόχο τη βελτίωση 
της συνολικής προσέγγισης για την επιχειρηματικότητα και τη μόνιμη 
καθιέρωση της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη 
χάραξη πολιτικής (από τις νομοθετικές ρυθμίσεις έως τις δημόσιες 
υπηρεσίες). Ο νόμος εστιάζει συγκεκριμένα σε πρωτοβουλίες, οι 
οποίες βοηθούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εξής: 

•	 μείωση γραφειοκρατίας
•	 παροχή πρόσβασης σε χρηματοδότηση
•	 αύξηση πρόσβασης σε αγορές

Γενικότερα, επιδιώκει επίσης να προάγει μια πιο μακροπρόθεσμη 
αλλαγή στη νοοτροπία, δημιουργώντας μεγαλύτερη συνειδητοποίηση 
του ρόλου των επιχειρηματιών στην κοινωνία και ενθαρρύνοντας και 
εμπνέοντας εν δυνάμει επιχειρηματίες.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
στηρίζουν τους στόχους του Νόμου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
αναγνωρίζοντας την καινοτομία και επιβραβεύοντας την επιτυχία 
των δημοσίων φορέων και των συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου 
και του ιδιωτικού τομέα στην προώθηση της επιχείρησης και της 
επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Απεσταλμένοι ΜΜΕ

Ως μέρος του SBA, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να διορίσουν 
έναν εθνικό απεσταλμένο των ΜΜΕ με σκοπό την ενίσχυση του ρόλου 
του Απεσταλμένου των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Daniel 
Calleja Crespo. Μαζί με τους εκπροσώπους των οργανώσεων  που 
αντιπροσωπεύουν τις ΜΜΕ επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το δίκτυο των “SME Envoys” διευκολύνει την εφαρμογή του Small 
Business Act σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στις Χώρες Μέλη. 

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους απεσταλμένους των ΜΜΕ;
Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/
sme-envoy/

Facebook: www.facebook.com/MrSmeForEurope

Προαγωγή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 
μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Οι ΜΜΕ είναι ανεξάρτητες εταιρείες με  

λιγότερους από 250 
υπαλλήλους.

Παρέχουν τις δύο στις τρεις 
θέσεις εργασίας ιδιωτικού 
τομέα και είναι υπεύθυνες γα το 

85% των νέωνθέσεων 
εργασίας που δημιουργούνται. 
Υπολογίζεται ότι οι ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν 

το 66% της συνολικής 
απασχόλησης και το 58% της 
ακαθάριστηςπροστιθέμενης 
αξίας  (ΑΠΑ).

Η τελευταία έρευνα δείχνει ότι οι ΜΜΕ 

εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 

της ευρωπαϊκής οικονομίας με 20,3 
εκατομμύρια εταιρίες να 
προσλαμβάνουν σχεδόν 87 
εκατομμύρια ανθρώπους και να 

αντιπροσωπεύουν το 99,8% του συνόλου 

των επιχειρήσεων.

Οι πολύ μικρές εταιρείες 
με λιγότερους από δέκα 
υπαλλήλους αποτελούν τη 
μερίδα του λέοντος: 92%.

Ένα παρακλάδι (spin-off): Τα Ευρωπαϊκά 
Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
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Η κριτική επιτροπή Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 
από την κριτική επιτροπή 
Ζητήθηκε από τις υποψήφιες χώρες να διεξαγάγουν εθνικούς διαγωνισμούς προκειμένου να προσδιορίσουν τα καλύτερα έργα στη χώρα τους.

Εκατοντάδες έργα διαγωνίστηκαν σε αυτούς τους εθνικούς διαγωνισμούς το 2013, διεκδικώντας τη συμμετοχή τους στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας. Οι χώρες αυτές είχαν τη δυνατότητα να προτείνουν έως και δύο υποψηφίους (σε διαφορετικές κατηγορίες) 
στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Η κριτική επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί κάθε συμμετοχή βάσει καθορισμένων κριτηρίων: πρωτοτυπία και δυνατότητα υλοποίησης, αντίκτυπος 
για την οικονομία, βελτίωση των σχέσεων των ενδιαφερομένων, μεταβιβασιμότητα.

Κατόπιν, η κριτική επιτροπή συγκαλείται για να συζητήσει τις κορυφαίες συμμετοχές από κάθε κατηγορία προτού καταλήξει στους νικητές, τους 
επιλαχόντες, καθώς και στις συμμετοχές στις οποίες γίνεται ειδική μνεία. Στη συνέχεια, δημοσιεύεται ο κατάλογος των υποψηφίων και οι νικητές 
ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Κάθε χρόνο, μια ανεξάρτητη ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή υψηλού επιπέδου αναλαμβάνει το δύσκολο έργο 
της επιλογής των καλύτερων συμμετοχών σε κάθε κατηγορία. Η φετινή κριτική επιτροπή περιλαμβάνει 
κυβερνητικούς εκπροσώπους και εκπροσώπους επιχειρήσεων και μέλη του ακαδημαϊκού χώρου, καθώς και 
μέλη από την Ιρλανδία και τη Λιθουανία - στο πλαίσιο της προεδρίας της ΕΕ κατά το 2013. 

Υπάρχουν επίσης δύο μόνιμοι εκπρόσωποι, ένας από τη ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας και ένας από 
την Επιτροπή των Περιφερειών. Κάθε χρόνο, ζητείται από τον νικητή του Μεγάλου Βραβείου της Κριτικής 
Επιτροπής να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή του επόμενου έτους. Για το 2013, η κριτική επιτροπή 
αποτελείται από τα εξής μέλη:

Joanna Drake 
Πρόεδρος 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας 

Η Joanna κατέχει την παρούσα 
θέση από το 2010. Στο παρελθόν, 
η Joanna ήταν επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Μάλτα 
και παλαιότερα ήταν Διευθύντρια 
του Νομικού και Κανονιστικού 
Τμήματος της Vodafone Malta 
Ltd. Επίσης, έχει εργαστεί ως 
καθηγήτρια και ερευνήτρια σε 
θέματα δικαίου στο Πανεπιστήμιο 
της Μάλτας και σπούδασε στο 
πανεπιστήμιο College of Europe, 
στην Bruges. 

Tom Hayes 
Enterprise Ireland 
 
 
 
Ο Tom Hayes εργάζεται ως 
διευθυντής τμήματος στην 
Enterprise Ireland, υπεύθυνος 
για πολύ μικρές εταιρείες και 
μικρές επιχειρήσεις και διευθύνει 
επίσης το δίκτυο περιφερειακών 
γραφείων του οργανισμού. Είναι 
επίσης μέλος της Επιτροπής του 
Ταμείου Έρευνας και Ανάπτυξης 
της Enterprise Ireland. Είναι 
απόφοιτος των πανεπιστημίων 
College of Commerce και Trinity 
College.

 
 
 

Mindaugas Danys
Υπουργείο Οικονομικών, 
Λιθουανία  

 
Ο Mindaugas Danys είναι 
υπεύθυνος του Τμήματος 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
του Υπουργείου Οικονομικών της 
Λιθουανίας και κατά τη διάρκεια 
της επαγγελματικής του πορείας 
έχει εργαστεί στην ανάπτυξη και 
στην εφαρμογή προγραμμάτων 
οικονομικής ανάπτυξης, 
προώθησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και πολιτικών 
κοινωνικής καινοτομίας. Ο 
Mindaugas εργάζεται επίσης 
ως Απεσταλμένος των ΜΜΕ 
για τη Λιθουανία και είναι 
μέλος της ομάδας εργασίας 
της Πρωτοβουλία Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας. Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την 

Arnaldo Abruzzini 
EUROCHAMBRES 
 
 

Ο Arnaldo Abruzzini είναι 
Γενικός Γραμματέας του 
EUROCHAMBRES, της Ένωσης 
Ευρωπαϊκών Εμπορικών και 
Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, 
από την εκλογή του το 1999. Ο 
κ. Abruzzini είναι Ιταλός υπήκοος 
και έχει ιδρύσει και εργαστεί 
ως Διευθύνων Σύμβουλος και 
μέλος διοικητικών συμβουλίων 
διάφορων εταιρειών. Σπούδασε 
Οικονομικά και Δημοσιονομική 
Πολιτική στο Πανεπιστήμιο La 
Sapienza στη Ρώμη.

Bev Hurley 
YTKO 
 
 
 
Ο Bev Hurley είναι δυναμικός και 
παραδειγματικός επιχειρηματίας, 
μέντορας, επιχειρηματικός 
άγγελος και κάτοχος του 
Βρετανικού Βασιλικού 
Βραβείου Προώθησης της 
Επιχειρηματικότητας. Εδώ και 30 
χρόνια, δημιουργεί επιτυχημένες 
επιχειρήσεις και μοιράζεται τις 
πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες 
του για να δημιουργήσει και να 
προωθήσει άλλες επιχειρήσεις. 
Ο Bev έχει αφοσιωθεί  στην 
επίτευξη μετρήσιμης και βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Anders Lundström 
Πανεπιστήμιο Mid Sweden  
 
 
 
Ο Anders Lundström είναι 
καθηγητής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο 
Mid Sweden. Αυτό το διάστημα 
τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
αφορούν επιχειρηματικές 
πολιτικές, την καινοτομία 
και τις μικρές επιχειρήσεις, 
καθώς και οργανώσεις 
κοινωνικής καινοτομίας. Έχει 
διατελέσει πρόεδρος του ICSB 
(Διεθνές Συμβούλιο Μικρών 
Επιχειρήσεων), ενός παγκόσμιου 
δικτύου μικρών επιχειρήσεων 
και επιχειρηματικότητας.

Thomas Wobben 
Επιτροπή των Περιφερειών  

Ο Thomas Wobben γεννήθηκε 
στη Γερμανία. Αφού σπούδασε 
Οικονομικά και Πολιτικές 
Επιστήμες εργάστηκε για μη 
κερδοσκοπικές οργανώσεις. Το 
1993 έγινε μέλος της υπηρεσίας 
ευρωπαϊκής πολιτικής του 
κρατιδίου της Σαξωνίας-Άνχαλτ 
και το 1995 άρχισε να εργάζεται 
στο Γραφείο Συνδέσμου του 
κρατιδίου της Σαξωνίας-Άνχαλτ 
στις Βρυξέλλες, όπου και 
ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή 
το 2000. Από τον Μάρτιο του 
2012, εργάζεται ως Διευθυντής 
Οριζόντιων Πολιτικών και 
Δικτύων στην Επιτροπή των 
Περιφερειών.
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Το Μεγάλο Βραβείο της 
Κριτικής Επιτροπής
Πρόκειται για ένα ειδικό βραβείο που απονέμεται
στην πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία
προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη

Νικητής
Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις – Εισαγωγή στις 
πολύ μικρές εταιρείες της Λετονίας
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λετονίας

Το Think Small First αναπτύχθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο της Λετονίας (LCCI) για να βγάλει τη Λετονία από την 
οικονομική κρίση.

Η πρωτοβουλία βοήθησε τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, προωθώντας 
τη δημιουργία ειδικού φορολογικού συντελεστή και απλοποιημένου 
φορολογικού συστήματος. Εισήγαγε επίσης ένα πρόγραμμα πίστωσης 
για πολύ μικρές επιχειρήσεις και προσφέρει πληροφορίες για την 
έναρξη μιας επιχείρησης.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Λετονίας έπαιξε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις συζητήσεις που διεξήχθησαν 
στo Κοινοβούλιο της Λετονίας, το Saeima. Οι προτάσεις του  
περιλάμβαναν τη λήψη πρωτοβουλιών για τροποποιήσεις στους 
νόμους με σκοπό την υλοποίηση της έννοιας των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Μέσω της στήριξης του Υπουργείου Οικονομίας, το 
Saeima υποστήριξε τη φορολογική νομοθεσία για τις πολύ μικρές 
επιχεηρήσεις, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου 2010. 
Επιπλέον, η βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου είναι συνεχής, 
παρέχοντας με αυτό τον τρόπο υποστήριξη στις μικρότερες 
επιχειρήσεις.

Ως αποτέλεσμα της εν λόγω πρωτοβουλίας, συνολικά 28.000 
επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει το απλοποιημένο φορολογικό 
σύστημα και ο αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων συνεχίζει  
να αυξάνεται.

Συνολικά, η εισαγωγή της έννοιας των πολύ μικρών επιχειρήσεων 
στη Λετονία συνέβαλε στην προαγωγή της ταχείας οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και προσφέρει ένα ευνοϊκό κλίμα για τη λειτουργία των μικρών 
επιχειρήσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Lita Kokale, Head of Public Relations 
Krišjāņa Valdemāra Iela 35
Riga, LV-1010

E-mail:  
info@chamber.lv

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.chamber.lv
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Στοιχεία επικοινωνίας:
John Byrne, Director 

E-mail:  
jbyrne@seniorenterprise.ie

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.seniorenterprise.ie, www.mera.ie 
   

Προώθηση της 
Επιχειρηματικότητας
Επιβραβεύονται δράσεις που προωθούν την 
επιχειρηματική αντίληψη και νοοτροπία και 
ευαισθητοποιούν την κοινή γνώμη για την 
επιχειρηματικότητα στην κοινωνία

Νικητής
MyCity
Γραφείο οικονομικών πληροφοριών, Φινλανδία

Ο φορέας εκπαίδευσης MyCity είναι μια μικρογραφία πόλης που έχει 

χτιστεί από φορητά τοιχία και περιλαμβάνει τουλάχιστον 15 διαφορετικές 

τοπικές και περιφερειακές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Οι 

μαθητές ασχολούνται με το επάγγελμά τους εντός της πόλης και 

λαμβάνουν μισθό. Ενεργούν επίσης ως καταναλωτές και ως πολίτες της 

κοινωνίας. Περίπου 70 μαθητές εργάζονται ταυτόχρονα στο χώρο του 

MyCity. To MyCity, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας 

και Πολιτισμού της Φινλανδίας, λειτουργεί σε οχτώ διαφορετικούς δήμους 

και 24.000 μαθητές της έκτης τάξης και 1.000 δάσκαλοι έχουν επισκεφθεί 

τους χώρους.

Student Enterprise Awards Programme 
Επιχειρηματικά Συμβούλια πόλεων και κομητειών, Ιρλανδία 

Το Student Enterprise Awards Programme προσφέρει στους μαθητές την 

ευκαιρία να αποκτήσουν επιχειρηματικές δεξιότητες σε ένα πρακτικό ρεαλιστικό 

σενάριο όπου ιδρύουν και λειτουργούν τις δικές τους μίνι επιχειρήσεις για έξι 

εβδομάδες ή περισσότερο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξάνεται χρόνο με 

το χρόνο, και φέτος ξεπερνούν τους 17.000.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Loman O’Byrne, Chief Executive 

E-mail:  
loman.obyrne@sdenterprise.ie

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.studententerprise.ie

Boost Your Talent
Brussels Enterprise Agency, Βέλγιο 

Το Boost Your Talent (BYT) είναι ένα έργο για την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας και εστιάζει σε σχολεία και άλλους οργανισμούς με επίκεντρο 
τη νεολαία, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του καναλιού των Βρυξελλών και σε 
κεντρικές περιοχές. Παροτρύνει τους νέους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
να ανακαλύψουν την επιχειρηματικότητα, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 
δικές τους επιχειρηματικές δεξιότητες και προσόντα και να διαδραματίσουν ενεργό 
ρόλο στο δικό τους έργο με σκοπό την επίτευξη της κοινωνικής και επαγγελματικής 
επιτυχίας. Το BYT εκπαίδευσε άμεσα 8.316 μαθητές ανάμεσα στα τέλη του 2008 
και τον Απρίλιο του 2013.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Bruno Wattenberg, Operations Director

E-mail:  
bwa@abe.irisnet.be

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.boostyourtalent.be

Επιλαχόντες

Growth Factories 
Væksthus Sjælland, Δανία

Vækstfabrikkerne (The Growth Factories) είναι ένα πρόγραμμα εκκόλαψης 

επιχειρήσεων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2010. Το έργο αποτελείται από 

δέκα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, τα οποία κατανέμονται γεωγραφικά σε όλη 

την περιφέρεια της Ζηλανδίας. Συνολικά, έχουν δημιουργηθεί ήδη 54 επιπλέον

θέσεις εργασίας στην περιφέρεια και αναμένονται άλλες 300 στα επόμενα τρία 

χρόνια.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Mads V. Kragh, CEO

E-mail:  
mvk@vhsj.dk

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.vaekstfabrikkerne.dk  

You Can Change The Future
Junior Achievement Serbia, Σερβία 

Ο σκοπός του έργου You Can Change The Future που οργανώθηκε από το Junior 

Achievement (JA) Serbia είναι να εκπαιδεύει και να εμπνέει τους νέους με σκοπό 

την αξιολόγηση της ελεύθερης επιχειρηματικότητας και την κατανόηση της έννοιας 

της επιχείρησης και της οικονομίας. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011/12, 

8021 μαθητές συμμετείχαν στα προγράμματα JA Serbia, τα οποία υποστηρίχθηκαν 

από 485 καθηγητές και δασκάλους σε 156 σχολεία της δευτεροβάθμιας και 52 της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 72 δήμους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Darko Radicanin, Executive Director

E-mail:  
darko.radicanin@ja-serbia.org

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.ja-serbia.org 
  

Επιλαχόντες

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

Νικητής
Senior Enterprise 
Περιφερειακή αρχή της ανατολικής Ιρλανδίας  
(Mid East Regional Authority)

Το Senior Enterprise είναι ειδικά σχεδιασμένο για να ενθαρρύνει τη 

μεγαλύτερη ενασχόληση ατόμων που είναι 50 ετών και άνω με την 

επιχειρηματικότητα και να τους ενημερώνει για τη δυνατότητα που έχουν 

να ιδρύσουν μια επιχείρηση, να αγοράσουν ή να επενδύσουν σε μια 

επιχείρηση που ίδρυσε κάποιος άλλος ή να γίνουν μέντορες-εθελοντές. 

Μέχρι σήμερα σχεδόν 1.000 άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τα οποία 

έλαβαν μερική στήριξη από το πρόγραμμα Senior Enterprise στην Ιρλανδία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, έχουν ιδρύσει νέες επιχειρήσεις. Στοιχεία επικοινωνίας:
Tomi Alakoski, Executive Director

E-mail:  
yrityskyla@tat.fi

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.yrityskyla.fi, www.tat.fi

Student Enterprise Awards
County and City Enterprise Boards
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Paulo Gonçalves, Director of Communication 
 
E-mail:  
paulogoncalves@mail.apiccaps.pt 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
www.apiccaps.pt   

Βελτίωση του Επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος

Entrepreneurship Promotion Fund 
UAB Investicijų ir verslo garantijos, Λιθουανία 

Το Investment and Business Guarantees  (INVEGA) είναι ένας οργανισμός 

εγγυήσεων που ιδρύθηκε από την κυβέρνηση της Λιθουανίας. Το INVEGA 

παρέχει εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα για δάνεια που χορηγούνται σε 

εκπροσώπους ΜΜΕ για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων ή την επέκταση 

επιχεθρήσεων. Από το 2001 το INVEGA έχει δώσει 3978 εγγυήσεις σε 

πιστωτικά ιδρύματα για δάνεια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Asta Slapšienė, Head of Marketing

E-mail:  
asta.slapsiene@invega.lt

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.invega.lt 

Incredibol! – Bologna’s Creative Innovation
Δήμος της Μπολόνια, Τμήμα Οικονομικών και Προώθησης της Πόλης, 

Ιταλία 

Το Incredibol!, το έργο Creative Innovation της Μπολόνια, υποστηρίζει τα 
δημιουργικά επαγγέλματα στην Emilia-Romagna μέσω συνεισφορών σε μετρητά 
και της παροχής χώρων εργασίας και ενός δικτύου δημοσίων και ιδιωτικών 
συνεργατών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες στους νικητές του βραβείου. Το 
Incredibol! ξεκίνησε το 2010 και συγκέντρωσε 243 εντυπωσιακές ιδέες σχεδίου 
από όλη την περιφέρεια. Συνολικά 32 βραβευμένα έργα μπόρεσαν να αξιοποιήσουν
χρηματικά βραβεία συνολικής αξίας 20.000 ευρώ, περισσότερες από 500 ώρες 

εκπαίδευσης και επαγγελματική υποστήριξη από 15 συμβούλους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Mauro Felicori, Department Manager

E-mail:  
mauro.felicori@comune.bologna.it

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.incredibol.net

Επιλαχόντες

Δεύτερη θέση
International Relays 
Champagne-Ardenne Region, Γαλλία

Η περιφερειακή πρωτοβουλία με τίτλο International Relays είναι μια 

πρωτότυπη και εξατομικευμένη ιδέα, η οποία αξιοποιεί εμπειρογνώμονες 

της χώρας για την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων για τις 

εταιρείες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Champagne-Ardenne. 

Αυτή η τεχνική και οικονομική συνδρομή περιλαμβάνει εξατομικευμένη 

στήριξη προσαρμοσμένη στην εμπορική ανάπτυξη των εταιρειών 

της περιφέρειας σε αγορές με μεγάλες δυνατότητες. Η International 

Relays επέτρεψε σε περίπου 100 εταιρείες από την περιφέρεια της 

Champagne-Ardenne να εφαρμόσουν αποτελεσματική δραστηριότητα 

εξαγωγών.

Υποστήριξη στη 
Διεθνοποίηση της 
Επιχείρησης
Επιβραβεύονται πολιτικές που ενθαρρύνουν 
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που 
προσφέρονται από τις αγορές τόσο εντός, όσο και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Νικητής
Portuguese Shoes: The Sexiest Industry in Europe
Πορτογαλική ένωση βιομηχανιών υποδημάτων, εξαρτημάτων, δερμάτινων 

ειδών και των υποκατάστατών τους

Η βιομηχανία υποδημάτων της Πορτογαλίας εξάγει παραπάνω από το 95% 

της παραγωγής της στις πιο απαιτητικές διεθνείς αγορές. Η APICCAPS, η

εθνική ένωση επιχειρήσεων με την υποστήριξη του προγράμματος

Compete, έλαβε διάφορα μέτρα για να προωθήσει τη βιομηχανία 

υποδημάτων της Πορτογαλίας προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στον

κλάδο να προχωρά με σταθερά βήματα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές 

περιβάλλον. Η τρέχουσα καμπάνια βοήθησε στην προώθηση 120 ΜΜΕ

σε εκδηλώσεις για επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Η καμπάνια 

χρησιμοποίησε ένα σύμβολο που σχεδιάστηκε για τα υποδήματα της 

Πορτογαλίας με το σύνθημα Υποδήματα Πορτογαλίας: Σχεδιασμένα από 

το Μέλλον. Η καμπάνια προωθεί το χαρακτηριστικό της ποιότητας και 

επιδιώκει την καθιέρωση των υποδημάτων της Πορτογαλίας ως μια 

εκλεπτυσμένη καινοτομία. Η στρατηγική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των εξαγωγών υποδημάτων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% 

στα τελευταία δύο χρόνια. 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ria Dossche, Advisor

E-mail:  
ria.dossche@gent.be

Περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.oogent.be/nl/e-loket/start-in-gent
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Didier Exbrayat, Manager for 
International Development

E-mail:  
dexbrayat@cr-champagne-ardenne.fr

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.champagne-ardenne-export.com

Επιβράβευση μέτρων που λήφθηκαν για την απλοποίηση 
των διοικητικών διαδικασιών για την ίδρυση 
επιχειρήσεων, κυρίως νεοφυών.

Νικητής
Starters’ Agreement for Entrepreneurs 
Πόλη της Γάνδης, Τμήμα Οικονομικών, Βέλγιο

Το Belgium Starters Agreement βοηθά επίδοξους και εν ενεργεία 
επιχειρηματίες να πετύχουν. Οι επιχειρηματίες συνάπτουν ένα συμφωνητικό 
με την πόλη της Γάνδης, με το οποίο δεσμέυονταινα καταρτίσουν 
ένα επιχειρηματικό πλάνο, να απευθυνθούν σε επαγγελματίες για 
συμβουλές και σε ειδικούς για καθοδήγηση, να παρακολουθήσουν 
μαθήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης και να συνεχίσουν την ανεξάρτητη 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα στη Γάνδη. Δυνάμει αυτού του 
συμφωνητικού, οι επιχειρηματίες μπορούν να λάβουν ως στήριξη μέχρι 
5.000 ευρώ για εκπαίδευση, επαγγελματική καθοδήγηση και επενδύσεις. 
Όλες οι νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες έχουν ιδρυθεί  ως ανεξάρτητες 
επιχειρήσεις στη Γάνδη πριν από διάστημα μικρότερο των δύο ετών, 
μπορούν να υποβάλουν αίτημα για τη σύναψη του συμφωνητικού του 
ιδρυτή της νεοφυούς επιχείρησης. Ένας από τους σημαντικούς στόχους 
αυτού του συμφωνητικού είναι η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας των 
νεοφυών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων και η 
αποτροπή πτώχευσης. Συνολικά 171 συμφωνητικά ίδρυσης νεοφυών 
επιχειρήσεων έλαβαν θετική εισήγηση από την επιτροπή αξιολόγησης με 
166 από αυτά να έχουν εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο.
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Στοιχεία επικοινωνίας:
Klaudia Valušková, Owner of Auto Valušek

E-mail:  
klaudia.valuskova@avmobilita.sk

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.avmobilita.sk   

Υποστήριξη της ανάπτυξης 
των Πράσινων αγορών και 
της Αποδοτικής Χρήσης των 
Πόρων
Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που 
υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες 
αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής 
χρήσης των πόρων τους μέσω, παραδείγματος χάρη, της 
ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της εξεύρεσης 
εταίρων, καθώς και της χρηματοδότησης.

Νικητής
The Town of Gürsu Developing with Unlimited Clean Energy
Δήμος Gürsu, Τουρκία 

Βασικοί στόχοι του έργου της πόλης του Gürsu είναι η αύξηση της χρήσης 
πράσινης ενέργειας για την αποτροπή της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
που προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, η εξοικονόμηση 
ενέργειας που χρησιμοποιείται στις δημοτικές υπηρεσίες και η τόνωση 
της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της πόλης. Από το ξεκίνημα της 
πρωτοβουλίας διαμορφώθηκαν, ελέγχθηκαν και εφαρμόστηκαν τέσσερις 
καινοτόμες εφαρμογές. Αναπτύχθηκε μια φωτοβολταϊκή ηλιακή μονάδα 
παραγωγής ενέργειας και το Gürsu είναι πλέον γνωστό για τη χρήση 
καθαρής ηλιακής ενέργειας σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών του. 
Το έργο έχει ως στόχο να επιτρέψει στην Τουρκία να διαδραματίσει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδύσεις των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Από την 
έναρξη του έργου, το Gürsu καλύπτει το 40% την αναγκών του σε 
ηλεκτρισμό από τον ήλιο κατά τους πέντε μήνες το χειμώνα και το 100% 
των αναγκών του κατά τους επτά μήνες του καλοκαιριού.

Δεύτερη θέση
Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών για την Κυπριακή Δημοκρατία 
- Εκπλήρωση στόχων ΕΕ 
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd, Κύπρος 

 

Η Green Dot Cyprus Public Co Ltd ξεκίνησε την αποκομιδή 

ανακυκλώσιμων οικιακών αντικειμένων στην Κύπρο το 2007 και έχει 

αναπτυχθεί καλύπτοντας το 85% του πληθυσμού μέσα σε πέντε χρόνια. Οι 

Κύπριοι ανταποκρίθηκαν θετικά στην υπηρεσία και το συνολικό ποσοστό 

ανακύκλωσης διπλασιάστηκε την περίοδο 2006 - 2012. Ο οργανισμός 

δημιούργησε περισσότερες από 200 νέες πράσινες θέσεις και έχει δώσει 

την ευκαιρία σε τοπικές εταιρείες ανακύκλωσης να αναπτυχθούν και να 

βελτιώσουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά τους.

Δεύτερη θέση
Entrepreneurship in Denmark  
Etnisk Erhvervsfremme, Δανία 

 

Η πρωτοβουλία Entrepreneurship in Denmark συλλέγει και διαδίδει 

γνώσεις, εδραιώνει δίκτυα και συνεργασίες σε οργανισμούς που 

συνδέονται με τις επιχειρήσεις και την απασχόληση και προσφέρει 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της ανάπτυξης της απόδοσης. Το έργο έχει 

διευκολύνει μία συνεργασία μεταξύ έξι δήμων, των περιφερειών της 

Δανίας, του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Επιχειρήσεων και 

Ανάπτυξης της Δανίας.

Υπεύθυνη και Συνολική 
Επιχειρηματικότητα
Επιβραβεύονται περιφερειακές ή τοπικές δράσεις 
που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις 
βιώσιμες επαγγελματικές πρακτικές.

Νικητής
Integration of Disadvantaged People  
AV mobilita s.r.o., Σλοβακία

Το AV Mobilita s.r.o. είναι ένα προστατευόμενο εργαστήριο που ειδικεύεται 

στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής. 

Ως πιλοτικός οργανισμός επικεντρώθηκε στις επισκευές αυτοκινήτων 

και συντονίζει πλέον άλλα προστατευόμενα εργαστήρια, τα οποία 

αποτελούν μέρος του Handy Disabled Persons Project της Škoda στη 

Bratislava, στη Prešov, στη Banská Bystrica και τη Žilina. Συμμετέχει στις 

πολιτιστικές, κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες των Ενώσεων των 

Εγγεγραμμένων Ατόμων με Αναπηρία σε όλη τη Σλοβακία. Το πρόγραμμα 

διευκολύνει την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία 

μέσω του μέτρου των ειδικών τιμών πώλησης των οχημάτων, καθώς 

και μέσω ολοκληρωμένης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των 

υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου. 

Το 2009 το εργαστήριο έλαβε ένα βραβείο από το Υπουργείο Εργασίας, 

Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικογένειας της Σλοβακικής Δημοκρατίας για 

την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Hüseyun Özmen, Strategic Planning Division Manager

E-mail:  
huseyinozmen@gursu.bel.tr

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.gursu.bel.tr

Στοιχεία επικοινωνίας:
Kyriakos Parpounas, General Manager

E-mail:  
k.parpounas@greendot.com.cy

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.greendot.com.cy

Στοιχεία επικοινωνίας:
Mette Boel, Head of Centre

E-mail:  
info@etniskerhvervsfremme.dk

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.entrepreneurshipindenmark.dk
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The Fairytale about the Entrepreneurial Janek  
and his Foolish Brothers 
Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης του δήμου Wrocław, Πολωνία  
 
Η πρωτοβουλία που ανέλαβε το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Wrocław περιελάμβανε την παραγωγή και την παρουσίαση 
μιας θεατρικής παράστασης με τίτλο «The Fairytale about 
the Entrepreneurial Janek and his Foolish Brothers» («Το 
παραμύθι για τον Janek τον επιχειρηματία και τα ανόητα 
αδέλφια του»). Αποτελεί το πρώτο εκπαιδευτικό εργαλείο 
στην Πολωνία με τη μορφή θεατρικής παράστασης, το οποίο 
αφορά την επιχειρηματικότητα και στοχεύει στους μαθητές 
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από το κοινό που 
παρακολούθησε την παράσταση ζωντανά, 60.000 μαθητές από 
720 σχολεία της χώρας είδαν την παράσταση στο διαδίκτυο.

Ειδική μνεία

Στοιχεία επικοινωνίας:
Marzena Horak, Coordinator of the  
Entrepreneurship Education Programme  

E-mail:  
marzena.horak@um.wroc.pl

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.wroclaw.pl  

The Premier League Enterprise Academy (PLEA)  
Premier League Charitable Fund, Ηνωμένο Βασίλειο 

Το πρόγραμμα The Premier League Charitable Fund (PLEA) 
συστάθηκε για να βοηθήσει στη διδασκαλία των βασικών 
αρχών μιας επιχείρησης και της αυτοαπασχόλησης σε μαθητές 
11-19 ετών. Το πρόγραμμα βασίζεται σε μαθήματα διάρκειας 
10 εβδομάδων, τα οποία σχεδιάστηκαν αρχικά από τον 
ποδοσφαιρικό σύλλογο της Middlesbrough
και βοηθά τους νέους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές μιας 
επιχείρησης μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων διαδραστικής 
μάθησης, τόσο μέσα στην τάξη, όσο και σε  ποδοσφαιρικά 
στάδια. Τα προγράμματα PLEA εφαρμόζονται σε 20 
ποδοσφαιρικές ομάδες, οι οποίες έχουν συνεργαστεί με πάνω 
από 80.000 νέους.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Emma Joussemet, Senior Community 
Development Executive

E-mail:  
EJoussemet@premierleague.com

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.premierleague.com

Linking Women 
Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών 

Η Ένωση Γυναικών Επιχειρηματιών της Σερβίας προωθεί και 
παρέχει στήριξη σε γυναίκες επιχειρηματίες και παράλληλα 
υποστηρίζει τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και 
ενθαρρύνει την τοπική, περιφερειακή και διεθνή δικτύωση. Η 
πρωτοβουλία αυτή φέρνει σε επαφή γυναίκες επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Σερβία, ενδυναμώνοντας 
τις τοπικές σχέσεις και εδραιώνοντας και αναπτύσσοντας τις 
πρόσφατα συστημένες τοπικές ενώσεις. Τον περασμένο χρόνο 
δημιουργήθηκαν τρεις νέες Ενώσεις Γυναικών Επιχειρηματιών 
στο Novi Pazar, στη Subotica και το Zajecar.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Sanja Popovic-Pantic, President

E-mail:  
sanjap.pantic@pupin.rs

Περισσότερες πληροφορίες: 
www.poslovnezene.org.rs

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης
της Επιχειρηματικότητας του 2014 
θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2014. 
 
Η τελετή απονομής θα γίνει στη διάρκεια της Συνέλευσης των ΜΜΕ 
του 2014, που θα πραγματοποιηθεί στη Νάπολι κάτω από την Ιταλική 
Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο των 
EEPA, τη σελίδα μας στο facebook και ακολουθήστε μας στο twitter 
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Προώθηση της 
Επιχειρηματικότητας 

Βέλγιο 

Boost Your Talent (BYT) 
www.boostyourtalent.be

Τσεχική Δημοκρατία
JIC Start-up Programme 
www.jic.cz

Γερμανία
Young Entrepreneurs in Training (jUNIts) 
www.uni-saarland.de/kwt/junit

Εσθονία
The Estonian Student Satellite Program
www.ut.ee

Ιρλανδία
The Student Enterprise Awards Programme 
www.studententerprise.ie

Ελλάδα
The Innovation and Entrepreneurship Unit 
www.mke.aueb.gr

Ισπανία
Women Business Support Programme
www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades
/iEmpleo/PAEM.htm 

Γαλλία
The Little Offices 
www.entreprendre-ensemble.com

Ιταλία
Creative Clusters
www.agenziacampaniainnovazione.it

Ουγγαρία
Test Business Incubator Start-up Model
http://vallalkozaskelteto.hu

Ολλανδία
The Enterprise Contest 
www.rookierepublic.com

Πολωνία 
The Fairytale about the Entrepreneurial  
Janek and his Foolish Brothers
www.wroclaw.pl/

Πορτογαλία
Startup Lisboa – Building a City of Entrepreneurs
www.startuplisboa.com

Σλοβακία
Guardian Angels for Female Entrepreneurs 
www.nadsme.sk

Φινλανδία
MyCity 
www.yrityskyla.fi

Σερβία
Linking Women
www.poslovnezene.org.rs

Ηνωμένο Βασίλειο
The Premier League Enterprise Academy
www.premierleague.com

Επένδυση στις  
Επιχειρηματικές Δεξιότητες 
 

Βουλγαρία
3Challenge 
www.3challenge.com

Δανία
Growth Factories
www.vaekstfabrikkerne.dk

Ιρλανδία
Senior Enterprise 
www.seniorenterprise.ie

Ισπανία
The MED Technopolis Project
www.medtechnopolis.eu 

Λιθουανία
Development of the Methods of Entrepreneurship  
Education and their Implementation in Lithuania
www.verslogenijus.lt

Λουξεμβούργο
Business Mentoring
www.businessmentoring.lu

Ολλανδία
Venturelab Twente 
www.venturelabtwente.nl

Αυστρία
KAI - Knowledge Academy International
www.knowledge-academy.at 

Σερβία
You Can Change The Future 
www.ja-serbia.org 

Βελτίωση του Επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος

Βέλγιο
Starters Agreement for Entrepreneurs
http://www.oogent.be/nl/e-loket/start-in-gent

Βουλγαρία
Ethnographic Area Complex Zlatograd
www.zlatograd.bg

Τσεχική Δημοκρατία
Enterprize Zone Šternberk 
www.sternberk.eu

Εσθονία
The first Privately Initiated Business Incubator in Estonia 
www.heak.ee/laane-harju-ettevotlusinkubaator

Κροατία
Knowledge Centre of Međimurje
www.redea.hr

Ιταλία
Incredibol! - Bologna’s Creative Innovation 
www.incredibol.net

Λετονία
Think Small First - Introduction to Micro Companies in Latvia
www.chamber.lv

Λιθουανία
Entrepreneurship Promotion Fund
www.invega.lt

Μάλτα
Increase the Economic Activity of the Hamrun Business Centre 
www.il-hamrun.com

Αυστρία
Oberes Mühlviertel Business Park
www.wipark-om.at

Πολωνία
CIP National Contact Point – Financial Instruments for SMEs
www.cip.gov.pl

Ηνωμένο Βασίλειο
The Burnley Bondholder Scheme 
www.burnley.co.uk

Νικητές 2013 Νικητές 2013 
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Νικητές Μεγάλου Βραβείου Κριτικής 
Επιτροπής προηγούμενων ετών
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 
διοργανώνονται από το 2006. Από τότε, υπήρξαν 42 νικήτριες 
συμμετοχές συμπεριλαμβανομένου και του Μεγάλου Βραβείου της 
κριτικής επιτροπής σε κάθε διαγωνισμό.

2012
Outset
YTKO 
Cambridgeshire, Ηνωμένο Βασίλειο

Το πρόγραμμα Outset έχει σχεδιαστεί 
με στόχο να δείξει στους ανέργους 
ότι η αυτοαπασχόληση και η 
επιχειρηματικότητα αποτελούν μια 
ρεαλιστική εναλλακτική λύση στην 
ανεργία. Από την έναρξή του,
περισσότεροι από 10.000 
άνθρωποιέχουν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα Outset. Από αυτούς, 
οι 1.916 προέβησαν στη σύσταση 
επιχείρησης, δημιουργώντας 
συνολικά 2.188 θέσεις εργασίας.
www.outset.org

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

Το κέντρο, το οποίο έχει ως αποστολή
του να αλλάξει την επιχειρηματικότητα 
και την επιχειρηματική ανάπτυξη 
στη Βαρκελώνη προς το καλύτερο,
λειτουργεί ως κομβικό σημείο 
αναφοράς για επιχειρηματίες και 
αξιοποιεί ένα καινοτόμο μοντέλο 
διαδικτυακών και επιτόπιων 
υπηρεσιών για την εκπαίδευση 
ατόμων, προωθώντας με αυτό τον 
τρόπο την δημιουργία περισσότερων 
από 6.000 νέων εταιρειών.
www.barcelonactiva.cat 

2010
Entrepreneurs’ Residencies, 
Auvergne
Agence Regionale de 
Developpement des Territoires 
d’Auvergne (ARDTA), Γαλλία  

Το πρόγραμμα Enterpreneurs’ 
Agencies παρέχει βραχυπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα μέτρα 
στήριξης για ιδρυτές επιχειρήσεων 
ή αγοραστές που δεν διαμένουν 
στην περιοχή, αλλά προτίθενται να 
εγκατασταθούν στην περιφέρεια. 
Έχει σχεδιαστεί για να στηρίζει,να 
διευκολύνειν και να επιταχύνει 
τη σύσταση νέων επιχειρήσεων, 
καθοδηγώντας τους εν δυνάμει 
επιχειρηματίες και καλύπτοντας τα 
έξοδα διαβίωσής τους.
www.auvergnelife.tv

2008/09
The Scarborough Renaissance
Partnership
Scarborough Renaissance 
Partnership, Βόρειο Yorkshire, 
Ηνωμένο Βασίλειο
 
Το αναπτυξιακό έργο μεταμόρφωσε 
την παραθαλάσσια πόλη του 
Scarborough στη βορειοανατολική 
Αγγλία χάρη στην πρωτοποριακή 
αναγέννηση και την ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας. Μετέτρεψε 
την εποχική οικονομία που είχε 
το χειμώνα υψηλότεροποσοστό 
ανεργίας κατά 50% 
από ό,τι το καλοκαίρι σε οικονομία 
όλου του χρόνου με διαφορά μόλις 
10% μεταξύ της καλοκαιρινής και της 
χειμερινής απασχόλησης.

www.scarborough.gov.uk

2007
Ανάπτυξη εγκαταστάσεων για 
επιχειρηματική χρήση, Bilbao
Lan Ekintza-Bilbao, Bilbao, Spain

 

Πρωτοβουλία καινοτόμου αστικής 

ανάπλασης, η οποία αποσκοπεί 

στην πρόληψη της παρακμής της 

πόλης, προσελκύοντας νεοφυείς 

και υφιστάμενες επιχειρήσεις να 

μετεγκατασταθούν στο παλιό κέντρο 

της πόλης μέσω της παροχής 

οικονομικής στήριξης καθώς 

επίσης και της καταπολέμησης 

της περιθωριοποίησης και του 

κοινωνικού αποκλεισμού.

www.bilbao.net/bilbaoekintza

2006
Y4 Committee, Φινλανδία 

Μια πλήρης μεθοδολογία, η οποία 

εισάγει την επιχειρηματική οπτική στη 

λήψη αποφάσεων για την περιφέρεια 

και ενθαρρύνει την καινοτομία και την 

επιχειρηματικότητα, ασπαζόμενηι αξίες 

που συνάδουν με τη δεοντολογία. 

Το έργο πυροδότησε μια αλλαγή 

νοοτροπίας στην κεντρική Φινλανδία 

αυξάνοντας την αναλογία των 

επιχειρηματιών σε μια περιφέρεια, 

στην οποία επικρατούσε η εδραιωμένη 

κουλτούρα της μισθωτής εργασίας.

 

Υποστήριξη στη  
Διεθνοποίηση της 
Επιχείρησης
 

Γερμανία
The Hessen-China Network 
www.hessen-china.de

Ελλάδα
Synergassia 
www.investingreece.gov.gr

Γαλλία
International Relays 
www.champagne-ardenne-export.com

Κροατία
Metal Pressing Industry of Krapina-Zagorje County
www.hgk.hr/category/zk/krapina

Μάλτα
Internationalisation Survey 
www.maltachamber.org.mt

Πορτογαλία
Portuguese shoes: the Sexiest Industry in Europe 
www.portugueseshoes.pt

Υποστήριξη της ανάπτυξης 
των Πράσινων αγορών και 
της Αποδοτικής Χρήσης των 
Πόρων
Κύπρος
Πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών για την 
Κυπριακή Δημοκρατία - Εκπλήρωση στόχων ΕΕ
www.greendot.com.cy

 
Τουρκία
Η ανάπτυξη της πόλης του Gürsu με απεριόριστη καθαρή ενέργεια 
www.gursu.bel.tr

Υπεύθυνη και Συνολική 
Επιχειρηματικότητα
Δανία
Entrepreneurship in Denmark
www.entrepreneurshipindenmark.dk  

Κύπρος
An Innovative Rehabilitation Method – KINISIFORO K-SET
www.esfcyprus.eu , www.kinisiforoltd.com

Λετονία
Get Connected Latvia
www.lattelecom.lv

Ουγγαρία
Nyir-Dinamila Ltd for Business Environment Stability, Equal  
Social Opportunities, Convergence and Competitive Knowledge
www.nyir-dinamika.hu

Ρουμανία
Responsible and Integrated Entrepreneurship
www.graphtec.ro

Σλοβακία
Integration of Disadvantaged People
www.avmobilita.sk

Τουρκία
Flourishing Hopes in the Greenhouse
www.tosunogluozelegitim.meb.k12.tr

Νικητές 2013 
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Οι φορείς προώθησης των Ευρωπαϊκών 
Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 

 
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.
http://cor.europa.eu/en/Pages/home.aspx

 
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.
http://www.aer.eu/

 
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

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/index_el.htm

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».  http://
ec.europa.eu/enterprise/index_el.htm

Twitter.com /@eepa_en (for English)
Twitter.com /@eepa_fr (for French)
Twitter.com /@eepa_es (for Spanish)
Twitter.com /@eepa_it (for Italian)
Twitter.com /@eepa_de (for German)
 
Facebook.com/European.Enterprise.Promotion.Awards

YouTube.com/PromotingEnterprise

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:

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