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ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Πρόκειται πραγματικά για μία συνεργασία με αμοιβαία
οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές μπορούν, επίσης, να
ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς
εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής
δράσης.

Αποκτήστε εμπειρίες δίπλα σε έναν επιχειρηματία σε άλλη
χώρα με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες (Erasmus for Young
Entrepreneurs), είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής
ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους
επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από
έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές
επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο
πρόγραμμα χώρες της ΕΕ. Χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω
του προγράμματος COSME (2014-2020) με συνολικό
προϋπολογισμό 55.3 εκ. ευρώ.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του προγράμματος,
το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να το στηρίξει πολιτικά
σε υψηλό επίπεδο και δημιούργησε πρόσφατα τους
"Πρεσβευτές
του
Προγράμματος
ERASMUS
ΝΕΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ". Για την περίοδο 2016-2017, συμμετέχουν
25 Ευρωβουλευτές, από την Ελλάδα ο κ. Στέλιος Κούλογλου.
Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
της παραμονής του νέου, κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία
υποδοχής, για μία περίοδο 1-6 μηνών, γεγονός που βοηθά το
νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες
για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης. Ο επιχειρηματίας
υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται
για την επιχείρησή του/της και αποκτά την ευκαιρία να
συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί
για νέες αγορές. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένα μέρος
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο επιχειρηματίας υποδοχής
δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση.
Είτε είστε νέοι είτε ιδιαίτερα έμπειροι επιχειρηματίες, το
πρόγραμμα μπορεί να παράσχει ισχυρή προστιθέμενη αξία
στην επιχείρησή σας: στα πιθανά οφέλη περιλαμβάνεται η
ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας, οι ευκαιρίες δικτύωσης
στην Ευρώπη, οι νέες εμπορικές σχέσεις ή οι νέες αγορές στο
εξωτερικό

Οφέλη
Ως νέος επιχειρηματίας , θα ωφεληθείτε από την επιτόπια
εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε
μι α άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα . Αυτό θα
διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή
θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να
ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή
συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με
επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.

Μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ευρείας
δικτύωσης και ίσως αποφασίσετε να συνεχίσετε τη
συνεργασία σας, πιθανόν ως εταίροι με μακρόχρονη
συνεργασία (π.χ. κοινοπραξίες, δραστηριότητες
υπεργολαβίας, σχέσεις εργολάβου – προμηθευτή κ.τ.λ.).
Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;




Νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική
τους επιχείρηση ή την έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της
τελευταίας τριετίας.
Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή
διευθυντές μικρής ή μεσαίας επιχείρησης, που λειτουργεί
περισσότερα από 3 χρόνια, σε μία από τις συμμετέχουσες
στο πρόγραμμα χώρες της ΕΕ ή συνεργαζόμενες χώρες
εκτός ΕΕ.

Νέος Επιχειρηματίας
Λάβετε μέρος με μόλις 5 βήματα!
1. Έχετε έτοιμο το βιογραφικό σας σημείωμα, τη δήλωση
με τα κίνητρα σας και το επιχειρηματικό σας σχέδιο
2. Υποβάλετε την αίτηση σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.erasmus-entrepreneurs.eu
3. Επιλέξτε γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας
4. Ελάτε σε επαφή με την επιχείρηση που θα σας
φιλοξενήσει στο εξωτερικό και συμφωνήστε το πρόγραμμα
ανταλλαγής (ημερομηνίες, στόχους, δραστηριότητα)
5. Μόλις εγκριθεί η πρόταση σας, θα υπογράψετε συμφωνία
χρηματοδότησης με το τοπικό γραφείο πληροφόρησης

Επιχείρηση Υποδοχής
Λάβετε μέρος με μόλις 3 βήματα!
1. Υποβάλετε την αίτηση σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.erasmus-entrepreneurs.eu
2. Επιλέξτε γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας
3. Ελάτε σε επαφή με το νέο επιχειρηματία στο εξωτερικό
και συμφωνήστε το πρόγραμμα ανταλλαγής (ημερομηνίες,
στόχους, δραστηριότητα)

Ως επιχειρηματίας υποδοχής, μπορείτε να ωφεληθείτε από
τις καινοτόμες ιδέες ενός νέου επιχειρηματία, για την
επιχείρησή σας. Ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να έχει
εξειδικευμένα προσόντα ή γνώσεις σε έναν τομέα που δεν
γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, να
συμπληρώσουν τις δικές σας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες
υποδοχής αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους
επιχειρηματίες στη συνέχεια επειδή βρήκαν πολύ χρήσιμη και
ενδιαφέρουσα τη συνεργασία αυτή.
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ΕΝΑ ΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
Το πρόγραμμα «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» διευθύνεται σε τοπικό επίπεδο από οργανισμούς
υποστήριξης (π.χ. εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, κέντρα στήριξης επιχειρήσεων που
βρίσκονται στη φάση εκκίνησης, φυτώρια επιχειρήσεων
κ.λπ.). Αυτά τα τοπικά σημεία επαφής επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατευθύνουν τους
επιχειρηματίες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος ανταλλαγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και για επικοινωνία με το τοπικό σημείο
επαφής μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Οι δραστηριότητες των τοπικών σημείων επαφής συντονίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την
υπηρεσία υποστήριξης του προγράμματος.
Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ERASMUS NET
Η ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ (Managing Company of the Science & Technology Park of Crete SA), ως τοπικό σημείο
επαφής/οργανισμός υποστήριξης για την Ελλάδα συμμετέχει ως εταίρος στην κοινοπραξία ERASMUS- NΕΤ.
Συντονιστής της κοινοπραξίας είναι η αναπτυξιακή εταιρεία SODERCAN από την περιφέρεια Cantabria
(Ισπανία) και ά λ λ ο ι εταίροι:
 Η Αναπτυξιακή εταιρεία του Maribor (Σλοβενία)
 Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Cork (Ιρλανδία)
 Ο Μητροπολιτικός Δήμος του Μιλάνο (Ιταλία)
 Το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Beiro (Πορτογαλία)

Το πρόγραμμα με αριθμούς
Από το έτος έναρξής του το 2009 έως σήμερα, το «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» έχει προσφέρει σε
περισσότερους από 4000 επιχειρηματίες την ευκαιρία να συναντήσουν έναν επιχειρηματία από άλλη χώρα
και να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.
Παράλληλα υπάρχει μια συνεχής αύξηση του αριθμού των αιτήσεων από Νέους Επιχειρηματίες (ΝΕs) και
Επιχειρηματίες Υποδοχής (ΗΕs) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα με αποτέλεσμα να έχουν
γίνει μέχρι σήμερα, περισσότερες από 16,227 εγγραφές.
Μετά από 8 χρόνια υλοποίησης, το πρόγραμμα επιδεικνύει πολύ καλά αποτελέσματα, αφού έχουν
υλοποιηθεί συνολικά 4860 ανταλλαγές/συνεργασίες μεταξύ νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών
υποδοχής.

Μέχρι τον Απρίλιο 2017, το πρόγραμμα είχε
εγγεγραμμένους 16,227 επιχειρηματίες. Από
αυτούς ποσοστό 39% αφορά σε Επιχειρηματίες
Υποδοχής (Host Entrepreneurs) και ποσοστό 61%
αφορά
σε
Νέους
Επιχειρηματίες
(New
Entrepreneurs). Συγκεκριμένα πρόκειται για 6420
ΗΕs και για 9807 NEs.
Οι 5 χώρες με τους περισσότερους εγγεγραμμένους
Νέους επιχειρηματίες είναι η Ιταλία (21,89%), η
Ισπανία (19,92%), η Ρουμανία (5,96%), η Πολωνία
(5,12%) και η Ελλάδα (4,51%). Οι χώρες με τους
περισσότερους εγγεγραμμένους Επιχειρηματίες
Υποδοχής είναι οι: Ισπανία (20,20%), Ιταλία
(15,44%), Ηνωμένο Βασίλειο (10,85%), Γερμανία
(8,50%) και Ολλανδία (5,01%).
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Οι δημοφιλέστεροι κλάδοι των αιτούντων Νέων
επιχειρηματιών και επιχειρηματιών Υποδοχής, είναι
οι:
Προβολή
-διαφήμιση/ΜΜΕ,
Υπηρεσίες
Κατάρτισης & Εκπαίδευσης, Αρχιτεκτονική/
Κατασκευαστικός
τομέας,
Πληροφορική
&
Τηλεπικοινωνίες, Τουρισμός,
Συμβουλευτικές
υπηρεσίες. Το μεγαλύτερο ποσοστό των αιτούντων
Νέων επιχειρηματιών είναι άνδρες (52%) έναντι των
γυναικών που φτάνουν το ποσοστό του 48%.
Αντίστοιχα, οι άνδρες επιχειρηματίες υποδοχής
υπερτερούν σε ποσοστό 75% έναντι των γυναικών
(25%).

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ (ΝΕ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΗΕ)
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

ΕΤΟΣ

ΝΕ & ΗΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

2009

18

2010

18

2011

24

2012

22

2013

25

2014

39

2015

35

2016

114

2017 (έως Ιούλιο)

101
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS YOUNG ENTREPRENEURS
Α. Παρουσίαση του Προγράμματος ΕΥΕ στις εκδηλώσεις "Startup Europe Week Crete"στην Κρήτη
( Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο) και την Ξάνθη.
Οι εκδηλώσεις του Startup Europe Week οργανώθηκαν στην Κρήτη για δεύτερη χρονιά από το Σύλλογο
Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που είναι επίσημος πρεσβευτής του Startup Europe Week στην Κρήτη
Οι εκδηλώσεις που περιλάμβαναν παρουσιάσεις, workshops, συζητήσεις ουσίας για τα πρακτικά θέματα
λειτουργίας ενός startup εγχειρήματος, τρόπους και ευκαιρίες χρηματοδότησης και στήριξης της
επιχειρηματικής ιδέας, πήραν συμβουλές και έμπνευση από τους επιτυχημένους και έζησαν τον παλμό
ενός διαγωνισμού τοπικών startup!
Οι εκδηλώσεις προσέλκυσαν πάνω από 800 άτομα στις 3 πόλεις που οργανώθηκαν (Χανιά, 3 Φεβρουαρίου,
Ηράκλειο, 7 Φεβρουαρίου και Ρέθυμνο, 10 Φεβρουαρίου.
Την παρουσίαση του προγράμματος ΕΥΕ έκανε ο κ. Αρτέμης Σαϊτάκης.

1. STARTUP Europe Week, Chania, Crete, Feb. 3, 2017
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2. STARTUP Europe Week, Heraklion, Feb. 07, 2017

3. STARTUP Europe Week, Rethymnon, Feb. 10, 2017
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4. Παρουσίαση του Προγράμματος ΕΥΕ στην Ξάνθη
Το πρόγραμμα ERASMUS Νέοι Επιχειρηματίες παρουσιάστηκε από τον κ. Αρτέμη Σαϊτάκη στην εκδήλωση
του Startup Europe Week στην Ξάνθη, στις 8 Φεβρουαρίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Θράκης και προσέλκυσε πάνω από 100 άτομα, κυρίως φοιτητές και νέους επιχειρηματίες.

STARTUP Europe Week, Xanthi, Feb. 08, 2017

B. STARTUP Roadshow, Ηράκλειο, 8 Μαρτίου 2017.
Η εκδήλωση με θέμα: "Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη και την εξωστρέφεια" οργανώθηκε από τον
Ελληνικό Σύνδεσμο Νέων Επιχειρηματιών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Europe Direct,
το Επιμελητήριο Ηρακλείου, το ΕΤΕΠ-Κ, το Δήμο Ηρακλείου και το Σύνδεσμο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Κρήτης. Ο κ. Αρτέμης Σαϊτάκης παρουσίασε το πρόγραμμα Erasmus Young Entrepreneurs
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Γ. GROWTH HACK YOUR BRAND (ΕΠΙΤΑΧΥΝΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ BRAND ΣΟΥ)
Παρουσίαση του Προγράμματος ΕΥΕ στην εκδήλωση "Growth Hack Your Brand" στο Ηράκλειο, στις 8
Μαΐου 2017
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε
στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ στο
Ηράκλειο και οργανώθηκε από το
ΕΤΕΠ-Κ σε συνεργασία με την
εταιρεία SPIR.TO
Εκ μέρους του Επιστημονικού
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης ο κ.
Αρτέμης Σαϊτάκης παρουσίασε το
πρόγραμμα “Erasmus Young
Entrepreneurs” και συμμετείχε σε
ανοικτή συζήτηση με τους νέους
δυνητικούς επιχειρηματίες

Δ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΥΕ ΑΠΟ ΤΗΝ KRITI TV
Στις 13 Ιουλίου, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Erasmus Young Entrepreneurs από την εκπομπή "ΚΡΗΤΗ
ΣΗΜΕΡΑ".
από τον κ. Αρτέμη Σαϊτάκη. Οι παρουσιαστές ανέδειξαν τη σημασία του προγράμματος για τη νεανική
επιχειρηματικότητα και τις ευκαιρίες που υπάρχουν ενώ ο κ. Σαϊτάκης ανέφερε τις προϋποθέσεις συμμετοχής
και τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή καθώς και τα οφέλη των συμμετεχόντων.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο: https://www.youtube.com/watch?v=Ijl5TBsxPNY
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ
(ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ)
Η ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ αποτελεί τοπικό σημείο επαφής κατά τον 8ο κύκλο του προγράμματος ERASMUS ΝΕΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο 2016 και έχει διάρκεια έως και τον Ιανουάριο 2018.
Από την έναρξη του έως και σήμερα (31/07/2017) υπήρξε έντονο ενδιαφέρον ενημέρωσης για τη διαδικασία
συμμετοχής στο πρόγραμμα, αλλά και τις ευκαιρίες και τις προοπτικές για συνεργασία και δικτύωση, που αυτό
προσφέρει. Ενδεικτικά, περισσότεροι από 40 ενεργοί και εν δυνάμει επιχειρηματίες επικοινώνησαν με την
ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες και καθοδήγηση για τη συμμετοχή τους στο
πρόγραμμα. Κάποιοι από αυτούς προχώρησαν ήδη στην υποβολή αίτησης στο με τη βοήθεια του ενδιάμεσου
φορέα μας και καταχωρήθηκαν στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ΙΤ Management tool ), η οποία αποτελείται
από νέους επιχειρηματίες και επιχειρηματίες υποδοχής που επίσης συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μέσω της
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, μπορεί εύκολα να γίνει αναζήτηση του κατάλληλου προφίλ επιχειρηματία
και να ξεκινήσει η συνεργασία μεταξύ νέων και έμπειρων επιχειρηματιών.
Αναλυτικά:
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ κα ΠΑΝΔΩΡΑ ΔΟΥΡΜΙΣΗ, ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΗΝ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟ
φυσικά λαμβάνοντας υπόψιν την εξαιρετική
συνεργασία και επικοινωνία με την κα. Νόρα
Φραγιαδουλάκη και τους συνεργάτες της, οι
οποίοι ήταν σε θέση να εξηγήσουν και να
συμβουλεύσουν για όλα τα απαραίτητα
βήματα πριν και κατά την διάρκεια της
συνεργασίας με τον επιχειρηματία υποδοχής
μου.

Η κα Πανδώρα Δουρμίση, Αρχιτέκτονας, έχει
μετακινηθεί στο Λονδίνο (Ην.Βασίλειο) τον
Μάρτιο και ξεκίνησε συνεργασία με τον
επιχειρηματία υποδοχής κ. David Bonello. Η
διάρκεια της συνεργασίας έχει οριστεί 3
μήνες έως τον Ιούνιο. Επικοινωνήσαμε με
την Νέα Επιχειρηματία κα Πανδώρα
Δουρμίση, για να μας πει λίγα λόγια για την
εμπειρία της από τη συμμετοχή στο
πρόγραμμα και τη συνεργασία της με τον
επιχειρηματία υποδοχής.

Πως είναι έως σήμερα η εμπειρία σου από
την συνεργασία;
Αυτό που αποκόμισα μέχρι τώρα, στο σύντομο
χρονικό διάστημα της συνεργασίας μου με την
εταιρεία "Building project" και το θεωρώ
κερδοφόρο για την μελλοντική μου
επαγγελματική πορεία, είναι ο τρόπος
λειτουργίας της επιχείρησης και φυσικά η
συνεργασία μέσα στην ίδια ομάδα μεταξύ
διαφορετικών
επιστημονικών
τομέων
(Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών μηχανικών) για
την επίτευξη ενός έργου.

Πανδώρα, πως έμαθες για το πρόγραμμα
ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ και πως
επέλεξες την ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ (Managing
Company of the Science & Technology Park
οf Crete S.A) ως ενδιάμεσο φορέα (IO); Είχα
μάθει για το πρόγραμμα "Erasmus για νέους
επιχειρηματίες" μέσω ενός συμφοιτητή, ο
οποίος είχε συμμετάσχει σε συνεργασία με
έναν επιχειρηματία στην Αγγλία το 2014, και
μετέφερε την εμπειρία του με τις καλύτερες
κριτικές. Το είχα στο μυαλό μου τα τελευταία
χρόνια, και όταν ήρθε η κατάλληλη
επαγγελματική και προσωπική συγκυρία,
αποφάσισα να συμμετάσχω και εγώ. Μέσω
του ιστότοπου του προγράμματος, βρήκα
ενδεχόμενους ενδιάμεσους οργανισμούς, και
έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με
κάποιους από αυτούς, αποφάσισα να αρχίσω
την συνεργασία με την "Εταιρεία Διαχείρισης
και
Ανάπτυξης
Επιστημονικού
και
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης", καθώς έκρινα
ότι διέθεταν την απαραίτητη εμπειρία
διαχείρισης του προγράμματος, ετοιμότητα
και άριστη ανάπτυξη επικοινωνίας.
Ήταν εύκολη η διαδικασία συμμετοχής στο
πρόγραμμα ;
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν αρκετά
εύκολη και σχετικά γρήγορη διαδικασία,

Η κα Πανδώρα Δουρμίση με τον επιχειρηματία
υποδοχής κ. David Bonello στην επιχείρηση του
BPDM Limited στο Λονδίνο
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Η εμπειρία του κ. Κώστα Αλούπη από την εταιρεία ECO EVENTS στο Ρέθυμνο, που ως
Επιχειρηματίας Υποδοχής συνεργάστηκε με την Νέα Επιχειρηματία από την Κύπρο, κα Βιργινία
Χατζηθεολόγου. Η συνεργασία τους ξεκίνησε τον Μάρτιο 2017 και θα ολοκληρωθεί τον
Αύγουστο 2017.
Κύριε Αλούπη, πως ενημερωθήκατε για το πρόγραμμα ERASMUS ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ και πως
επιλέξατε την ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ (Managing Company of the Science & Technology Park οf Crete
S.A) ως ενδιάμεσο φορέα (IO);
Ενημερώθηκα για το πρόγραμμα μέσω συναδέλφου και με λίγη έρευνα στο διαδίκτυο κατέληξα
σε εσάς.
Ήταν εύκολη η διαδικασία συμμετοχής στο πρόγραμμα;
Η συνεννόηση μαζί σας ήταν πολύ ευχάριστη και εύκολη. Σύντομα και χωρίς κανένα πρόβλημα,
είχαν όλα ολοκληρωθεί!
Πως είναι έως σήμερα η εμπειρία σας από την συνεργασία;
Η αλήθεια είναι πως δεν πίστευα πως στην Ελλάδα του σήμερα θα μπορούσα να μείνω τόσο
ικανοποιημένος από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πραγματικά έχω μείνει πολύ ικανοποιημένος από την
αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Η Βιργινία ήρθε με πολύ όρεξη και
συμβάλει σημαντικά στις καθημερινές λειτουργίες της εταιρείας μας. Από την πλευρά μας,
προσπαθούμε να γεμίζουμε καθημερινά την Βιργινία με πολεμοφόδια και γνώσεις. Μια
"συνεργασία" με όλη την σημασία της λέξης.

Η κα Βιργινία Χατζηθεολόγου με τον κ. Κώστα Αλούπη και άλλους συνεργάτες
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Συνέντευξη με την κα Βάσια Παππά, Νέα
Επιχειρηματία, που ολοκλήρωσε το πρώτο διάστημα
της τμηματικής συνεργασίας της στο πλαίσιο του
προγράμματος, με επιχειρηματία υποδοχής στην
Ισπανία.
Βάσια, πως έμαθες για το πρόγραμμα ERASMUS ΝΕΟΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ και πως επέλεξες την ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ
ΑΕ (Managing Company of the Science & Technology
Park οf Crete S.A) ως ενδιάμεσο φορέα (IO);
Έμαθα για το πρόγραμμα σε online αναζήτηση που
έκανα για επιδοτήσεις
νέων επιχειρήσεων,
εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους επιχειρηματίες.
Επέλεξα ώς ενδιάμεσο φορέα το πλησιέστερο γραφείο
στην έδρα μου, οι οποίοι με υποστήριξαν ιδιαίτερα σε
όλη τη διαδικασία σύνταξης της αίτησης μου, όμως δεν
μπορούσαν να υποστηρίξουν τις περιόδους που
θέλαμε να πραγματοποιήσουμε τη συνεργασία λόγω
λήξης της δικής τους συνεργασίας με το «Εrasmus for
young enterpreuners». Κάτι εξαιρετικά σημαντικό για
τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, γιατί οι επιλεγμένες
ημερομηνίες ήταν οι ιδανικότερες σύμφωνα με τις
ανάγκες μας και για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις
δυνατότητες μας. Έτσι αποφάσισα να αλλάξω ΙΟ και
επικοινώνησα με το τωρινό γραφείο ΙΟ όπου και τελικά
ανέλαβε την αίτηση μου, και από το οποίο έμεινα
απόλυτα ευχαριστημένη, γιατί επέσπευσαν τις
διαδικασίες και ανταποκρίθηκαν τόσο άμεσα ώστε
ξεκινήσαμε τη συνεργασία ακριβώς στις επιλεγμένες
ημερομηνίες. Επιπρόσθετα βρίσκονται συνεχώς δίπλα
μου τηλεφωνικά ή με email και έχουμε άμεση
επικοινωνία για οτιδήποτε χρειαστεί..

Ήταν εύκολη η διαδικασία συμμετοχής στο
πρόγραμμα; Η διαδικασία δεν είναι καθόλου
πολύπλοκη και το γραφείο ΙΟ παρέχει τις απαραίτητες
πληροφορίες, αρχεία και επεξηγήσεις για την αιτούσα
επιχείρηση. Το business plan χρειάζεται μια
προετοιμασία και μελέτη και τη συλλογή όλων των
απαραίτητων πληροφοριών, γι ´αυτό κατά την άποψη
μου είναι καλό η προετοιμασία και η αρχική
επικοινωνία με το γραφείο ΙΟ να ξεκινήσει περίπου ένα
6μηνό πριν την ημερομηνία που θέλουμε να
ξεκινήσουμε τη συνεργασία.

Πως είναι έως σήμερα η εμπειρία σου από την
συνεργασία;
Η εμπειρία μου είναι πολύ καλή είμαι πολύ
ενθουσιασμένη από το πρόγραμμα και τις δυνατότητες
του. Αρχικά περάσαμε τον πρώτο μήνα γνωριμίας με
εμένα να ολοκληρώνω την παρουσία όλων των
προϊόντων που διαθέτουν στο ηλεκτρονικό τους
κατάστημα, να γνωρίζουμε σιγά σιγά ο ένας τον άλλον,
τις δραστηριότητες, το πως λειτουργεί η επιχείρησή και
τους στόχους μας. Ο επόμενος μήνας είναι πολύ
δραστήριος
με
δράσεις,
παρουσιάσεις
και
διοργανώσεις, επομένως περισσότερη επικοινωνία με
τον κόσμο και μετά λήγει η πρώτη περίοδος
συνεργασίας, κάτι το οποίο θεωρώ ιδανικό. Διότι αυτή
τη στιγμή γνωρίζουμε η μια επιχείρηση την άλλη και τον
τρόπο που λειτουργούμε και μπορούμε να
οργανώσουμε πιο εύστοχα τις δράσεις για την επόμενη
περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με:
Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης
Επιστημονικού & Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης Α.Ε

Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών
70013, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2810-391900
e-mails: saitakis@stepc.gr, nora@stepc.gr
websites : www.stepc.gr
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

Facebook:www.facebook.com/European.Entrepreneur
s.EYE. Programme
Twitter: #ErasmusforYoungEntrepreneurs
Έργο :
Η κα Βάσια Παππά με τον επιχειρηματία υποδοχής κ.
Diego Alonso, στη γκαλερί του MONDO MAGNESIUM
SL, στη Μαδρίτη.
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