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Λευκωσία, 14 Ιουλίου 2016 

 

ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερομένους 
ΘΕΜΑ: Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα επιχορήγησης “Erasmus για Νέους 

Επιχειρηματίες” 
 

Αν: 

 Είστε ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης ή πρόσωπο που 

ασχολείται άμεσα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της στο επίπεδο του 

διοικητικού συμβουλίου, για τουλάχιστον 3 χρόνια 

 Είστε πρόθυμος/η να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με ένα νέο 

επιχειρηματία 

τότε το πρόγραμμα Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες  είναι για σας! 

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο 

Growing Entrepreneurship Across Regions GEAR, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus 

for Young Entrepreneurs, και σας ενθαρρύνει να επωφεληθείτε από τις ευκαιρίες που 

προσφέρει στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου.  

Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας νέων επιχειρηματιών που 

στόχο έχει τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας, της διεθνοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και της δικτύωσης των νέων 

επιχειρηματιών της Ευρώπης.  

Πώς λειτουργεί; 

Το πρόγραμμα επιτρέπει σε έμπειρους επιχειρηματίες από διάφορες χώρες της Ευρώπης 

και από οποιοδήποτε κλάδο της οικονομίας να φιλοξενήσουν νέους επιχειρηματίες 

νεοσύστατων εταιρειών ή  άτομα που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, 

για περίοδο 1-6 μήνες.  
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Πώς μπορούν να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις της Κύπρου; 

Κατ’ αρχήν, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας δεν επωμίζονται κανένα κόστος, αφού η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή επιχορηγεί στο νέο επιχειρηματία τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής του στη χώρα 

υποδοχής, ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο της χώρας επιλογής του. Η επιχείρησή σας δεν 

αμείβει το νέο επιχειρηματία για την εργασία που θα σας προσφέρει – εκτός και αν εσείς το 

επιθυμείτε.  

Κατά την περίοδο φιλοξενίας, ο νέος επιχειρηματίας θα μεταφέρει φρέσκες ιδέες και 

επιχειρηματικές πρακτικές της χώρας του στη δική σας επιχείρηση με την προοπτική 

ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή βελτίωσης των υφιστάμενων 

προϊόντων/υπηρεσιών σας. Ταυτόχρονα, σας επιτρέπει να αναπτύξετε νέες εμπορικές 

σχέσεις και να ενημερωθείτε σχετικά με ευκαιρίες που προκύπτουν σε άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες στο δικό σας κλάδο. 

Από τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία, το 54% των επιχειρήσεων που φιλοξένησαν 

νέους επιχειρηματίες παρουσίασαν αύξηση του τζίρου τους μετά τη συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα, ενώ το 60% των επιχειρήσεων υποδοχής κέρδισαν φρέσκες ιδέες και 

καινοτόμες τεχνικές κάποιες από τις οποίες εξελίχθηκαν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα βρίσκονται στην 

ιστοσελίδα www.erasmus-entrepreneurs.eu.  

Η ομάδα του ΚΕΒΕ είναι στη διάθεση των Κυπριακών επιχειρήσεων που θα ήθελαν να 

φιλοξενήσουν νέους επιχειρηματίες, τόσο για περαιτέρω διευκρινίσεις όσο και για βήμα-

προς-βήμα καθοδήγηση πώς να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή 

τους στο εν λόγω πρόγραμμα. Απλά επικοινωνήστε με το ΚΕΒΕ , φ/δι Δήμητρας Παλάοντα 

(demetrap@ccci.org.cy) ή Μόνικας Ανδρέου (mandreou@ccci.org.cy), τηλ. 22889840. 

Το GEAR  υλοποιείται στην Κύπρο από το ΚΕΒΕ, ενώ σε αυτό συμμετέχουν άλλοι 6 εταίροι 

Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια από το Ην. Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Πορτογαλία 

και Ισπανία. Πρόκειται για μια δυνατή σύμπραξη καλά δικτυωμένων εταίρων με άλλους 

αντίστοιχους οργανισμούς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, για την πιο αποτελεσματική 

αναζήτηση των κατάλληλων νέων επιχειρηματιών για τη δική σας επιχείρηση. 

 

 

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
mailto:demetrap@ccci.org.cy
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Λάβετε µέρος 
µε µόλις 
τρία βήµατα!

Υποβάλετε την αίτησή σας στη διεύθυνση 
www.erasmus-entrepreneurs.eu,

Επιλέξτε ένα γραφείο πληροφοριών στη χώρα σας,

Ελάτε σε επαφή µε τον νέο επιχειρηµατία από 
το εξωτερικό και συµφωνείστε το πρόγραµµα 
ανταλλαγής (δηλαδή τις ηµεροµηνίες, τους στόχους 
και τις δραστηριότητες).

Τώρα είστε 
έτοιµοι να 
ξεκινήσετε την 
ανταλλαγή!

Χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες?

Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Υποστήριξης 
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες

support@erasmus-entrepreneurs.eu

www.erasmus-entrepreneurs.eu

 Χάρη στην εξαιρετική 
δουλειά του νέου επιχειρηματία 
και στο νέο δίκτυο που 
δημιουργήθηκε, η εταιρεία μου μπορεί 
να επεκτείνει τις δραστηριότητες και 
τις αγορές της.

Θέλετε να επεκτείνετε την 
επιχείρησή σας, ή να εισέλθετε σε 

άλλες ευρωπαϊκές αγορές

Θέλετε να έρθετε σε επαφή µε 
άλλους επιχειρηµατίες

Αναρωτιέστε πώς να 
δοκιµάσετε καινούριες ιδέες για 

την επιχείρησή σας

Επιχείρηση 
υποδοχής

Επιχειρήσεις 
και βιοµηχανία

Chris Devos, Βέλγιο,
ιδιοκτήτης γραφείου συµβουλευτικών υπηρεσιών για τη χρήση της ενέργειας

Το Erasmus για νέους επιχειρηµατίες
ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΑΣ!

1.  
2.  
3.  

“ „

Erasmus Νεαροί
Eπιχειρηµατίες

Μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

N
B-02-14-466-EL-C

ISBN 978-92-79-37382-4
doi:10.2769/98374



Επιχειρηµατίας υποδοχής Νέος επιχειρηµατίας

Συνεργασία

Σύµπραξη

Εµπειρία Καινούργιες ιδέες

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 
Erasmus για νέους επιχειρηµατίες?
Το Erasmus για νέους επιχει-
ρηµατίες είναι ένα πρόγραµµα 
ανταλλαγής επιχειρηµατιών που 
χρηµατοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Το άτοµο που θα 
υποδεχτείτε επιχορηγείται και 
δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση 

για την εταιρεία σας. Έτσι έχε-
τε την ευκαιρία να µοιραστείτε 
εµπειρίες µε τους νέους επιχει-
ρηµατίες που θα εργαστούν µαζί 
σας στην έδρα της εταιρείας σας. 
Η ανταλλαγή διαρκεί από έναν 
έως και έξι µήνες.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΩ 
ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ?

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΚΕΡ∆ΙΣΕΤΕ! ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

Μπορείτε να εµπνευστείτε από τις 
καινούργιες ιδέες και δεξιότητες 
ενός δυναµικού νέου επιχειρη-
µατία. Μπορείτε να αξιοποιήσετε 
τις γνώσεις του από άλλες ευρω-
παϊκές αγορές και να αναπτύξετε 

τις διεθνείς επαφές σας, χωρίς να 
βγείτε καν από το γραφείο σας. Η 
ανταλλαγή αυτή θα µπορούσε να 
αποτελέσει το σηµείο εκκίνησης 
για να βρείτε νέες ευκαιρίες για 
την επιχείρησή σας.

�  Να αναπτύξετε διεθνείς επαφές
�  Να εργαστείτε µε ένα σοβαρό 

και δυναµικό νέο επιχειρηµατία 
µε καινούργιες ιδέες

�  Να γνωρίσετε τις ξένες 
αγορές

�  Να βρείτε καινοτόµες 
λύσεις για τη βελτίωση της 
επιχείρησής σας

�   Να ανακαλύψετε πιθανές 
ευκαιρίες συνεργασίας

�   Να επεκτείνετε την επιχείρησή 
σας σε µια άλλη χώρα

Laura Vivani, Βέλγιο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών

 Το πρόγραμμα είναι μια ευκαιρία 
μάθησης, δημιουργίας επιτυχημένων 
συνεργασιών με νέους επιχειρηματίες 
και ανταλλαγής εμπειριών.

Μπορείτε να λάβετε 
µέρος στο πρόγραµµα ως 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ εάν:
�   Είστε µόνιµος κάτοικος σε µια από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Erasmus για νέους επιχειρηµατίες 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:
Το πρόγραµµα διευθύνεται από ένα 
δίκτυο γραφείων πληροφοριών στα 
οποία περιλαµβάνονται εµπορικά επι-
µελητήρια, θερµοκοιτίδες επιχειρή-
σεων ή άλλων οργανισµών στήριξης 
των επιχειρήσεων, που υπάρχουν στα 
διάφορα κράτη µέλη.

Αφού συµπληρώσετε διά της ηλε-
κτρονικής οδού την αίτησή σας και 
γίνετε δεκτοί στο πρόγραµµα, το 
γραφείο πληροφοριών που έχετε επι-
λέξει στη χώρα σας θα σας βοηθή-
σει να βρείτε τον νέο επιχειρηµατία 
που ταιριάζει στις απαιτήσεις σας.

Ο νέος επιχειρηµατίας θα εργαστεί 
στην εταιρεία σας συνεισφέροντας 
στην ανάπτυξή της, ενώ εσείς θα 
µοιράζεστε την επιχειρηµατική σας 
εµπειρία µαζί του. Έτσι αναλαµβάνετε 
προσωπική δέσµευση που δεν µπο-
ρείτε να αναθέσετε σε κάποιον άλλον.

Υπάρχει ένα γραφείο πληροφοριών 
στην περιοχή σας που µπορεί να σας 
βοηθήσει για τη συµπλήρωση της 
αίτησής σας. Για να το βρείτε επι-
σκεφτείτε το «τοπικό σηµείο επαφής 
σας» στον ιστότοπο του προγράµ-
µατος.

 Τα πήγαμε τόσο καλά με 
τη νέα επιχειρηματία που τώρα 
είμαστε εταίροι με την εταιρεία 
της στη Μαδρίτη.

�   Είστε ο ιδιοκτήτης-διαχειριστής µιας µικρής ή µεσαίας 
επιχείρησης ή πρόσωπο που ασχολείται άµεσα σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες σε επίπεδο διοικητικού συµβουλίου,

�  ∆ιευθύνετε τη δική σας εταιρεία για αρκετά χρόνια,

�  Είστε πρόθυµος/-η να µοιραστείτε τις γνώσεις και την εµπειρία 
σας µε ένα νέο επιχειρηµατία και να τον συµβουλέψετε.

“ „

“ „
Θα ήθελα να επεκτείνω 
την επιχείρησή µου, αλλά 
χρειάζοµαι Καινούργιες ιδέες. 

Έχω αναπτύξει την επιχείρησή µου και 
είµαι επίσης έτοιµος να εξερευνήσω 
άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Τώρα έχω τη γνώση να ξεκινήσω 
τη δική µου επιχείρηση!

Θα ήθελα να ξεκινήσω τη δική µου 
επιχείρηση, αλλά οι κίνδυνοι που 
έχω να αντιµετωπίσω είναι πολλοί. 
Χρειάζοµαι καθοδήγηση. 

Laura Bayford, Ηνωµένο Βασίλειο, ιδιοκτήτρια γραφείου νοµικών συµβουλών
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