
                                                          

The project is co-funded by the European Union and  
National Funds of the participating countries 

 

SAVE THE DATES 

 

WORKSHOP 
“SOCIAL ENTREPRENEUR SKILLS” 

Monday 02 December 2019 
 

CONFERENCE 
“THE SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM, 

EXAMPLES AND GOOD PRACTICES” 

Tuesday 03 December 2019 
 

“Hilton Nicosia” Hotel 
 (prev. “Hilton Park”), Nicosia, 09.00 – 15.30 

Agenda will be announced soon 

Highlights: The Cyprus Chamber of Commerce & Industry and the Directorate General European Programmes,  

Coordination & Development of the Republic of Cyprus are co-organising this Workshop and Conference within 
the framework of the Interreg Balkan Med co-funded project INNOVENTER and the “European Social Economy 
Regions” initiative of the European Commission.  

The Workshop will focus on the skills of Social Entrepreneurs for the sustainable growth of their businesses, while 
it is addressed mainly to the business community and vocational education trainers. The Conference aims to 
provide an overview of the Social Entrepreneurship Ecosystem at the European level as well as at the national 
level, while it will also present some good practices and examples of social entrepreneurship in Cyprus, Albania, 
Bulgaria and Greece.  The Conference targets decision and policy makers, local authorities, non-profit 
organisations, NGOs, students, as well as business owners/managers, and vocational trainers. 

The European Social Economy Regions (ESER) is an initiative of the European Commission that aims to help create 
effective partnerships and networks among regional and local social economy stakeholders in promoting the 
added value and benefits of the social economy. It also gives stakeholders a unique opportunity to have their 
voice heard at European level.  

The INNOVENTER project developed a vocational training curriculum consisting of 15 modules, specifically 
designed for Social Entrepreneurs upgrading their competences and skills, in an attempt to enable SMEs become 
innovative as well as employ people from disadvantaged groups of the society. For more information please visit 
https://innoventer-cyprus.eu/. 

 

Language: Greek and English (simultaneous interpretation) 

Registration: Free 

For more information & registration:  Georgia Venizelou, CCCI 

Tel.: 22889840, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy  

https://innoventer-cyprus.eu/
mailto:gvenizelou@ccci.org.cy


                                                          

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και  
τα εθνικά ταμεία των συμμετεχουσών χωρών 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 
«ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ» 

Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2019 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«ΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» 

Τρίτη 03 Δεκεμβρίου 2019 
 

Ξενοδοχείο «Hilton Nicosia» 
 (πρώην «Hilton Park»), Λευκωσία, 09.00 – 15.30 

Η ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθεί σύντομα 

Κύριες πληροφορίες: Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και η Γενική Διεύθυνση  

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας συνδιοργανώνουν το 
Εργαστήρι και το Συνέδριο αυτό στο πλαίσιο του έργου INNOVENTER, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Interreg Balkan Med και της πρωτοβουλίας «European Social Economy Regions» (Ευρωπαϊκές 
περιοχές/περιφέρειες Κοινωνικής Οικονομίας) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Το Εργαστήρι θα επικεντρωθεί στις δεξιότητες που είναι καλό να κατέχουν οι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους, ενώ απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηματίες και εκπαιδευτές 
επαγγελματικής κατάρτισης. Στο Συνέδριο θα γίνει μια επισκόπηση του οικοσυστήματος της κοινωνικής 
επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και 
παραδείγματα από την Κύπρο, την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα. Το Συνέδριο απευθύνεται σε 
διάφορους ενδιαφερόμενους όπως αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής, τοπικές αρχές, 
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, φοιτητές, αλλά και Κοινωνικούς Επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες/διευθυντές 
επιχειρήσεων, εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, κλπ. 

Η πρωτοβουλία European Social Economy Regions (ESER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει σκοπό να συμβάλει στη 
δημιουργία αποτελεσματικών συμπράξεων και δικτύων μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων της 
κοινωνικής οικονομίας για την προώθηση της προστιθέμενης αξίας και των οφελών της κοινωνικής οικονομίας.  
Δίνει επίσης στους σχετικούς φορείς μια μοναδική ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους στο συγκεκριμένο 
θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Το έργο INNOVENTER έχει αναπτύξει ένα αναλυτικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης αποτελούμενο από 
15 ενότητες ειδικά σχεδιασμένες για κοινωνικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις 
ικανότητες και τις δεξιότητές τους. Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο 
https://innoventer-cyprus.eu/. 

Γλώσσα: Ελληνικά και αγγλικά (με ταυτόχρονη μετάφραση) 

Εγγραφή: Δωρεάν 

Για περαιτέρω λεπτομέρειες & εγγραφή:  Γεωργία Βενιζέλου, ΚΕΒΕ 

Τηλ.: 22889840, e-mail: gvenizelou@ccci.org.cy  

https://innoventer-cyprus.eu/
mailto:gvenizelou@ccci.org.cy
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