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Κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ 

 

  

 “.. Η διευκόλυνςθ τθσ ανταλλαγισ εμπειριών, θ μάκθςθ και 

θ δικτφωςθ για νζουσ επιχειρθματίεσ από τισ χώρεσ τθσ ΕΕ, 

μζςα από τθν παραμονι ςε ΜΜΕ ζμπειρων επιχειρθματιών 

ςε άλλεσ χώρεσ - μζλθ τθσ ΕΕ” 



Ειδικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ  

 

 Τποςτιριξθ και ενίςχυςθ 

• Επιχειρθματικότθτασ 

• Διεκνοποίθςθσ 

• Ανταγωνιςτικότθτασ των νζων 

επιχειρθματιών και των νζων ΜΜΕ ςτισ 

χώρεσ τθσ ΕΕ.   



  

Διαμονή 1-6 μήνες 

 Νζοι 
επιχειρθματίεσ 

 Επιχειρηματίεσ 

υποδοχήσ 
ςε άλλη χϊρα μζλοσ 

τησ ΕΕ   

υμμετζχοντεσ: 
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ςε ςυνεργαςία με: 
• Γραφείο Τποςτήριξησ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο (SO)  
• υμπράξεισ (consortia) 
• >100 ενδιάμεςουσ οργανιςμοφσ (IOs) ςε εθνικό/ 
περιφερειακό επίπεδο 

υντονιςμόσ 
Τποςτήριξη 
Εφρεςη του 
κατάλληλου 

Τποςτήριξη 
μετακίνηςησ 

Ανταλλαγζσ εμπειριών, 
διείςδυςθ ςτθν αγορά, 
δικτφωςθ,  κατάρτιςθ 



Τποβολι αίτθςθσ ςτο: 

www.erasmus-entrepreneurs.eu 
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χζςεισ μεταξφ IO, NE & HE 

ΕΝΔΙΑΜΕΟ ΦΟΡΕΑ 

ΓΙΑ ΝΕΟΤ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΕ 

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΕ 
ΤΠΟΔΟΧΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΑ 
ΤΠΟΔΟΥΗ 

ΝΕΟ 
ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΑ 

Χώρα A Χϊρα B 



Δυνθτικά οφζλθ για NEs 

 

• Απόκτηςη εμπειρίασ από μια ζμπειρη επιχείρηςη; 

• Ανάπτυξη διεθνϊν διαςυνδζςεων και γνϊςη των ξζνων 
αγορϊν 

• Οφζλη από πιθανή ευκαιρία ςυγχρηματοδότηςησ και 
ανάπτυξη νζων αγορϊν ανάμεςα ςε διαφορετικζσ χϊρεσ  

• Διείςδυςη ςε διαφορετική κουλτοφρα και οργάνωςη 
εργαςίασ    

• Κατανόηςη του ρυθμιςτικοφ πλαιςίου ςε μια άλλη χϊρα 
τησ ΕΕ.  



Δυνθτικά οφζλθ για τουσ HEs 

 

• υνεργαςία με ζνα NE ο οποίοσ ζχει πολφ καλζσ αναλυτικζσ και 

ςτρατηγικζσ δεξιότητεσ   

• Πρόςβαςη ςε νζεσ δεξιότητεσ και ςτην καινοτόμα γνϊςη του ΝΕ που 

ςυνήθωσ δεν ζχει μια ΜΜΕ 

• υνεργαςία με νζα μυαλά που ςυνειςφζρουν ςε νζεσ ιδζεσ και απόψεισ 

• Απόκτηςη γνϊςησ και πληροφοριϊν για ξζνεσ αγορζσ και ευκαιρίεσ για 

διεθνοποίηςη τησ επιχείρηςησ 

• Επζκταςη τησ επιχείρηςησ ςε μια νζα χϊρα 

• Δικτφωςη με άλλουσ HEs ςαν μζροσ ενόσ δυναμικοφ δικτφου 

επιτυχημζνων επιχειρηματιϊν 



Σα 10 βιματα μιασ ςυνεργαςίασ 
 
  

1. Αίτθςθ του NE 2. Ζλεγχοσ αιτιςεων από IO 

3. Ο HE εκδθλώνει ενδιαφζρον 
ςυμμετοχισ  

4. Ζλεγχοσ φακζλου από IO 

5. Σαίριαςμα NE και HE από τον 
IOs 

6. NE, HE και IOs  προετοιμάηουν 
τθ ςυμφωνία 

7. NE προετοιμάηει τθ 
μετακίνθςθ του 

8. Ο IO μεταφζρει 
χρθματοδότθςθ ςτουσ NE‘s  

9. Ο NE λαμβάνει υποςτιριξθ 
από HE‘s IO 

10. Οι NE & IO υποβάλουν τισ 
τελικζσ εκκζςεισ τουσ 



υνιςτώμενα ποςά για NΕs/μινα 

(μζγιςτθ χρθματοδότθςθ) 

Χώρα που διαμζνει ο HE €/μήνα 

Βζλγιο, Ιςπανία, Γερμανία, Λουξεμβοφργο, Ολλανδία 830 

Βουλγαρία, Ρουμανία, Λικουανία 560 

Σςεχία, Πολωνία, Λετονία, λοβακία 610 

Δανία 1100 

Εςκονία, Ουγγαρία 670 

Ιρλανδία, Μ. Βρετανία 1000 

Ελλάδα, Πορτογαλία, Κφπροσ   780 

Γαλλία, Ιταλία, Αυςτρία 900 

Μάλτα, λοβενία 720 

Φινλανδία, ουθδία 950 



τατιςτικά 

Νζοι Επιχειρθματίεσ (ΝΕ) 



τατιςτικά 

Επιχειρθματίεσ Τποδοχισ (ΗΕs) 





 

• Ζνα από τα ευρωπαϊκά consortia που ςυμμετζχουν ςτο 
πρόγραμμα 

• Εταίροι: 

• Ευρωπαϊκό Γραφείο Κφπρου 

• Κυπριακό Επιμελητήριο 

• Ζνωςη Γυναικϊν Επιχειρηματιϊν Κφπρου 

• Ίδρυμα Σεχνολογίασ Ζρευνασ, ΕΣΕΠ-Κρήτησ 

• Scholten Consultancy, Netherlands 

• Διάρκεια : 1-7-2011 μζχρι 31-10-2012 

• τόχοσ: υποςτήριξη μετακίνηςησ 60 ΝΕ 

Σο consortium “CYPRUS EYES ARE OPEN” 



Πλθροφορίεσ 

Αρτζμθσ αϊτάκθσ 
Επιςτθμονικό Σεχνολογικό Πάρκο Κριτθσ 

Ίδρυμα Σεχνολογίασ Ζρευνασ (ITE), Ηράκλειο 
Σθλ. 2810 391908 
saitakis@stepc.gr 

www.stepc.gr  
 

Web site προγράμματοσ: www.erasmus-entrepreneurs.eu 
 

Web site consortium: www.cyeyes.eu   
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