


ΕΝΟΤΗΤΑ 9: 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΣΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



• Εξηγήστε τα στάδια χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων

• Εξηγήστε την εφαρμογή της μεθόδου bootstrap

• Ενημέρωση σε σχέση με εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

προγράμματα της ΕΕ για νεοφυείς επιχειρήσεις

• Ενημέρωση σε σχέση με τα προγράμματα επιτάχυνσης της ΕΕ 

• Ενημέρωση σε σχέση με τα τοπικά προγράμματα επιτάχυνσης

• Ενημέρωση των συμμετεχόντων σε σχέση με τα βήματα που πρέπει να 

ακολουθήσουν για να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης

• Παρουσίαση των διαθέσιμων ευκαιριών δικτύωσης.

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:





• 1ο στάδιο: Κεφάλαια εκκίνησης / αρχικής ώθησης

• 2ο στάδιο: Χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους

• 3ο στάδιο: Χρηματοδοτήσεις με επιχειρηματικά κεφάλαια 

• 4ο στάδιο: Ενδιάμεση χρηματοδότηση & δάνεια διασύνδεσης

• 5ο στάδιο: Αρχική Δημόσια Προσφορά

ΣΤΑΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ



ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ:

• Θεωρείται το πιο δύσκολο στάδιο χρηματοδότησης για τις νεοφυείς 
επιχειρήσεις. 

• Εμφανίζεται όταν οι επιχειρηματίες εξαντλήσουν τους διαθέσιμους 
πόρους από φίλους, την οικογένεια και τα προσωπικά τους κεφάλαια 
και είναι έτοιμοι για εξωτερική χρηματοδότηση. 

• Αυτό το στάδιο μπορεί να είναι αγώνας επιβίωσης.

• Το όνομα «κοιλάδα του θανάτου» αναφέρεται στην υψηλή 
πιθανότητα αποτυχίας μιας νεοφυούς επιχείρησης προτού καταφέρει να 
διασφαλίσει μια σταθερή ροή εσόδων. 



BOOTSTRAPPING!

Είναι η κατάσταση κατά την οποία 
ένας επιχειρηματίας ξεκινά μια 
επιχείρηση με περιορισμένα 
κεφάλαια.

Ένα άτομο λέγεται ότι εφαρμόζει 
τη μέθοδο του bootstrapping, όταν 
αυτός/αυτή επιχειρεί να ιδρύσει και 
να χτίσει μια εταιρεία από τα
προσωπικά του/της κεφάλαια ή 
από τα λειτουργικά έσοδα της νέας 
εταιρείας



ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ BOOTSTRAPPING!

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τη χρήση κεφαλαίων 
από επιχειρηματικούς αγγέλους ή επιχειρηματικά ταμεία, το 
bootstrapping μπορεί να είναι επωφελές γιατί ο επιχειρηματίας 
είναι σε θέση να διατηρήσει τον έλεγχο όλων των 
αποφάσεων. 
Επίσης, δεν υπάρχει εξωτερική πίεση για γρήγορα και μεγάλα 
οικονομικά αποτελέσματα.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Αυτή η μορφή χρηματοδότησης μπορεί 
να υποβάλει τον επιχειρηματία σε μη αναγκαίο οικονομικό 
κίνδυνο. 
Επίσης, μπορεί να μην προσφέρει αρκετές επενδύσεις ώστε
να επιτύχει η εταιρεία σε λογικό βαθμό. 

Για περισσότερα σε σχέση με το bootstrap, διαβάστε το 
βιβλίο Bootstrap Business του Rich Christiansen, ο οποίος 
έχει ιδρύσει σχεδόν 30 εταιρείες με αυτή τη μέθοδο. 



ΟΙ ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ 10 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ!

• Bootstrapping

• Τρία «F» [Family (Οικογένεια), Friends 

(Φίλοι) and Fools (Κορόιδα))]

• Επιχορηγήσεις για μικρές επιχειρήσεις

• Δάνεια ή πιστώσεις

• Εκκολαπτήρια επιχειρήσεων

• Επενδυτικοί άγγελοι

• Επιχειρηματικά κεφάλαια

• Αντιπραγματισμός

• Δημιουργία εταιρικής σχέσης

• Δέσμευση σε έναν σημαντικό πελάτη



ΚΑΝΟΝΕΣ BOOTSTRAPPING

• Μην αγοράζετε χρησιμοποιημένα όσα μπορείτε να ενοικιάσετε.

• Μην ενοικιάζετε αυτά που μπορείτε να δανειστείτε.

• Μη δανείζεστε όταν μπορείτε να ανταλλάξετε.

• Μην ανταλλάζετε όταν μπορείτε να ζητιανέψετε.

• Μη ζητιανεύετε όταν μπορείτε να γίνετε ρακοσυλλέκτες.

• Μη γίνεστε ρακοσυλλέκτες όταν μπορείτε να εξασφαλίσετε κάτι δωρεάν.

• Μην παίρνετε δωρεάν αυτό για το οποίο κάποιος θα σας πληρώσει.

• Μη δέχεστε πληρωμή για κάτι που οι άλλοι θα υπέβαλλαν προσφορές.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εισαγωγή στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ και στα 
διαρθρωτικά προγράμματα

• Ποιος είναι ο στόχος των ευρωπαϊκών επιχορηγήσεων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει επιχορηγήσεις προκειμένου να 
υλοποιηθούν έργα ή δραστηριότητες που σχετίζονται με τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ικανοποιήσει τις προτεραιότητες που 
έχει θέσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για έναν χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2020. 

Τα εν λόγω έργα / προγράμματα καλύπτουν τομείς όπως:
• περιφερειακή και αστική ανάπτυξη
• απασχόληση και κοινωνική ένταξη
• γεωργική και αγροτική ανάπτυξη
• θαλάσσιες και αλιευτικές πολιτικές
• έρευνα και καινοτομία
• ανθρωπιστική βοήθεια



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

• Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τις 
επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Μπορεί κανείς να βρει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα 
προγράμματα επιχορηγήσεων και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, κάνοντας 
κλικ στα πεδία που τον ενδιαφέρουν μέσω των επίσημων ιστοτόπων των 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (HORIZON, 
ERASMUS +, COSME, CREATIVE EUROPE, LIFE, κ.λπ.)

• Ποιοι είναι οι δικαιούχοι;

Οι δικαιούχοι επιχορήγησης είναι κυρίως ιδιωτικοί ή δημόσιοι οργανισμοί 
και κατ' εξαίρεση άτομα που επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την ικανότητά τους να υλοποιήσουν τα σχετικά έργα.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Πώς γίνεται η υποβολή αίτησης;

• Οι ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται διαφέρουν από το 
ένα πεδίο στο άλλο. 

• Είναι σημαντικό να συμβουλεύεστε προσεκτικά τους κανόνες κάθε 
προγράμματος επιχορήγησης. 

Επιδοτήσεις:

• Είναι μια μορφή συμπληρωματικής χρηματοδότησης
• Για νέες δραστηριότητες
• Η καινοτομία είναι πολύ σημαντική
• Η ευρωπαϊκή διάσταση αποτελεί προτεραιότητα



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

• Τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύουν 
προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στους δικτυακούς τους 
τόπους. 

• Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων καλούν τους υποψηφίους 
να υποβάλουν, εντός ορισμένης προθεσμίας, πρόταση δράσης 
που να ανταποκρίνεται στους επιδιωκόμενους στόχους και να 
πληροί τους απαιτούμενους όρους. 

• Όλες οι αιτήσεις εξετάζονται και αξιολογούνται βάσει κριτηρίων 
που έχουν διατυπωθεί με σαφήνεια στις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων, ενώ διασφαλίζεται η ίση τους μεταχείριση. 

• Οι υποψήφιοι ενημερώνονται ατομικά για την τελική απόφαση 
σχετικά με την πρότασή τους.



ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τα διαρθρωτικά ταμεία είναι ταμεία που προορίζονται να διευκολύνουν τη 

διαρθρωτική προσαρμογή συγκεκριμένων τομέων, περιφερειών ή 

συνδυασμών και των δύο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για το εμβληματικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΕ που 

αποσκοπεί στη μείωση του χάσματος μεταξύ των πλούσιων και των 

φτωχών περιοχών της Ευρώπης.



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να ενισχύσει το επιχειρηματικό

περιβάλλον για τις νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ευρώπη, μέσω των πολλών

μέσων που σήμερα διατίθενται, όπως:

• Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

• ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ STARTUP EUROPE

• ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

• Startup Europe Accelerator Assembly



Επισκόπηση των κύριων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων που 

ενδιαφέρουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις

ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020



ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

«Καινοτομία είναι η ικανότητα των ατόμων,
των εταιρειών και ολόκληρων εθνών να

δημιουργούν επανειλημμένα το επιθυμητό
μέλλον τους.»

John Kao, “Innovation Nation” (2007)

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-video-general-overview


ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

2014-2020: Το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξη (47%)
2. Βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικοί πόροι 

(40%)
3. Ασφάλεια και ιθαγένεια (2%)
4. Η Ευρώπη στον κόσμο (6%)

5. Διοίκηση (5%)

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 2014-2020 ->  
€ 960 δις



ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Πώς ορίζει την καινοτομία η Ευρωπαϊκή Ένωση;

Είναι η αλλαγή που επιταχύνει και βελτιώνει τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε, αναπτύσσουμε, παράγουμε και έχουμε πρόσβαση σε 
νέα προϊόντα, βιομηχανικές διαδικασίες και υπηρεσίες.

Είναι οι αλλαγές που δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας, 
βελτιώνουν τις ζωές των ανθρώπων και οικοδομούν πιο πράσινες και 
καλύτερες κοινωνίες.

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος Ορίζοντας 2020;

Επιστημονική
αριστεία Βιομηχανική υπεροχή Αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων

*Ως στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση



ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Νέα δομή, βασικοί πυλώνες, τύποι 
έργων, νέοι κανόνες

3 πυλώνες / προτεραιότητες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

- Υγεία και καλή διαβίωση
- Ασφάλεια τροφίμων, βιώσιμη 
γεωργία, θαλάσσια και 
ναυτιλιακή έρευνα, βιοοικονομία
- Ασφαλής, καθαρή και 
αποδοτική ενέργεια
- Έξυπνες, πράσινες και 
ολοκληρωμένες μεταφορές
- Κλιματική αλλαγή, 

περιβάλλον, αποδοτικότητα 
πόρων και πρώτες ύλες
- Πολυδεκτικές, καινοτόμες και 
ασφαλείς κοινωνίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΥΠΕΡΟΧΗ

- Υπεροχή στις γενικές
εφαρμογής και 
βιομηχανικές 
τεχνολογίες

- Πρόσβαση σε 
κεφάλαια 
κινδύνου

- Καινοτομία στις 
ΜΜΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ERC)

- Μελλοντικές και 
αναδυόμενες
τεχνολογίες (FET)

- Ερευνητικές υποδομές
- Δράσεις «Marie 

Skłodowska-Curie»



SME INSTRUMENT

--Στόχοι: ιδιαίτερα καινοτόμες ΜΜΕ με φιλοδοξία ανάπτυξης, επέκτασης και 

διεθνοποίησης -

Ένα ολοκληρωμένο, απλό και εύκολα προσβάσιμο σχέδιο 

χρηματοδότησης

- Μόνο οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης!

- Οι ΜΜΕ θα ανοίξουν τον δρόμο: απόφαση για την οργάνωση του έργου 

και τη σύναψη συνεργασιών (π.χ. εάν είναι απαραίτητη η υπεργολαβία)

- Τα τρία κύρια στάδια του Κύκλου Καινοτομίας



ΤΟ ΝΕΟ SME INSTRUMENT

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» φέρνει την υπόσχεση δημιουργίας 
ευκαιριών σε ΜΜΕ πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
είναι υψηλής τεχνολογίας και προσανατολισμένες προς την έρευνα, τα 
κοινωνικά θέματα και τις υπηρεσίες.

ΤΑ 3 ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΟ 1
Αξιολόγηση έννοιας 
και σκοπιμότητας 

ΣΤΑΔΙΟ 2
Έρευνα και 

ανάπτυξη, επίδειξη, 
εμπορική αξιοποίηση

ΣΤΑΔΙΟ 3
Εμπορευματοποίηση



SME INSTRUMENT

ΣΤΑΔΙΟ 1
Αξιολόγηση έννοιας 
και σκοπιμότητας 

ΣΤΑΔΙΟ 2
Έρευνα και ανάπτυξη, 

επίδειξη, εμπορική 
αξιοποίηση

ΣΤΑΔΙΟ 3
Εμπορευματοποίηση

Χρειάζεται: Επιχειρηματικό 
σχέδιο 1 (10 σελίδες)

Σκοπιμότητα της έννοιας
Καθεστώς διανοητικής 
ιδιοκτησίας
Αναζήτηση εταίρων
Εκτίμηση κινδύνου
Πρόθεση για πιλοτική 
εφαρμογή
Μελέτη σχεδιασμού
Θα παραχθεί: λεπτομερές 
«Επιχειρηματικό Σχέδιο 2»
10% επιτυχία!
Συνολικό ποσό: €50.000 ~ 
6 μήνες

Θα χρειαστεί: «Επιχειρηματικό 
Σχέδιο 2» & περιγραφή 
δραστηριοτήτων (~30 
σελίδες)

Ανάπτυξη, δημιουργία πρωτοτύπου, 
δοκιμή
Πιλοτική εφαρμογή προϊόντων και 
υπηρεσιών
Σχεδιασμός προϊόντων
Σχεδιασμός & εξωραϊσμός
Εμπορική αξιοποίηση
Θα παραχθεί: «Έτοιμο για 
επενδυτές επιχειρηματικό σχέδιο 3»
30% - 50% επιτυχία!
Αποζημίωση: χρηματοδότηση 
ΕΕ €0,5 εκατ. - €2,5 εκατ. / 12-
24 μήνες

* Ετικέτα ποιότητας για 
επιτυχημένα έργα
* Πρόσβαση σε ιδιωτική 
χρηματοδότηση
* Υποστήριξη μέσω δικτύωσης, 
κατάρτισης, καθοδήγησης, 
ενημέρωσης, ανταλλαγής 
γνώσεων, διάχυσης, 
αντιμετώπισης ζητημάτων 
διαχείρισης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δεν υπάρχει άμεση
χρηματοδότηση από την ΕΕ!
Οι ΜΜΕ μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για την «Πρόσβαση στη 
χρηµατοδότηση υψηλού 
κινδύνου» (Πυλώνας II)



ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ



ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

• Είναι ένα διασυνοριακό πρόγραμμα ανταλλαγών 

• Παρέχει σε νέους ή επίδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να 

διδαχθούν από έμπειρους επιχειρηματίες που διευθύνουν μικρές 

επιχειρήσεις σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής 

με τον έμπειρο επιχειρηματία, ο οποίος βοηθά τον νέο επιχειρηματία να 

αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας μικρής 

επιχείρησης!!!



ERASMUS ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Ποιος µπορεί να λάβει µέρος;

• Νέοι επιχειρηματίες, οι οποίοι σχεδιάζουν οριστικά να ιδρύσουν τη δική 

τους επιχείρηση ή που έχουν ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση κατά τη 

διάρκεια των τριών τελευταίων ετών.

• Έμπειροι επιχειρηματίες που κατέχουν ή διαχειρίζονται Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις σε μία από τις συμμετέχουσες Χώρες.

• Η διαμονή χρηματοδοτείται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
STARTUP EUROPE



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ STARTUP EUROPE

Η πρωτοβουλία Startup Europe 

στοχεύει στην ενίσχυση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για 

τους επιχειρηματίες του Διαδικτύου 

και των ΤΠΕ, ώστε οι ιδέες και οι 

επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες να ξεκινήσουν και 

να αναπτυχθούν στην ΕΕ.



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ STARTUP EUROPE 
ΕΙΝΑΙ:

• να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι οποίοι οικοδομούν και 

επεκτείνουν το startup οικοσύστημα (π.χ. Web Investors Forum, 
Accelerator Assembly, Crowdfunding Network)

• να εμπνεύσει τους επιχειρηματίες και να τους παράσχει 
πρότυπα (π.χ. Leaders Club and their Startup Manifesto, Startup Europe Roadshow) 

• να επικροτήσει νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις (με τους Tech All 

Stars κα τους Europioneers), να τις βοηθήσει να επεκτείνουν
περαιτέρω τις δραστηριότητές τους (Startup Europe Partnership, ACE 

Acceleration Programme), και να τους δώσει πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 
2020.



STARTUP EUROPE

Οι νεοφυείς επιχειρήσεις ΤΠΕ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 

υποστήριξης όπως:

• συμβουλευτική καθοδήγηση, 

• δικτύωση 

• νομική υποστήριξη, 

από έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην ιστοσελίδα του Startup 

Europe Club http://startupeuropeclub.eu/

Η ΕΕ δημιούργησε μια δυναμική χαρτογράφηση του startup 

οικοσυστήματος. http://www.startuphubs.eu/

http://startupeuropeclub.eu/
http://www.startuphubs.eu/


STARTUP EUROPE

Μπορείτε επίσης να βρείτε ιστορίες μεγάλης επιτυχίας από όλη 
την ΕΕ στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας Startup Europe. 
https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002

Μπορείτε να εμπνευστείτε από επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις σε 
12 κράτη μέλη σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες περιόδους ανεργίας, 
ιδιαίτερα οι νέοι στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην 
Πορτογαλία, στη Σλοβακία και στην Ισπανία.

https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/70002


Ας γνωρίσουμε μια επιτυχημένη νεοφυή επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας 

που χρησιμοποίησε τη χρηματοδότηση της ΕΕ κατά τα αρχικά της στάδια!

Εισαγάγετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με μια τοπική / εθνική 

νεοφυή επιχείρηση που κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στα ταμεία 

αυτά της ΕΕ και να αναπτύξει περαιτέρω την επιχειρηματική της ιδέα. 

Μπορείτε ακόμη να καλέσετε τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν και να 

παρουσιάσουν την ιστορία τους στους φοιτητές. Ζητήστε τους να 

αναφέρουν τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα αυτών των 

προγραμμάτων χρηματοδότησης.

Συνολική προτεινόμενη διάρκεια: 60’. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE 
ACCELERATOR



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε μια μαζική πρόσκληση 

σε επιχειρηματίες του διαδικτύου, ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις 

που κατέχουν μια καινοτόμο ιδέα 

ικανή να διεισδύσει στην αγορά και να αποτελέσει τη βάση για μια 

βιώσιμη επιχείρηση.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

Ποιος µπορεί να λάβει µέρος;

• ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις με καινοτόμες ιδέες για να εισέλθουν στην 

αγορά και να δημιουργήσουν μια βιώσιμη επιχείρηση. 

• Ψάχνουν ανθρώπους που είναι παθιασμένοι και πρόθυμοι να αλλάξουν την 

καθημερινότητα των ανθρώπων, των οργανώσεων και των επιχειρήσεων!



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FIWARE ACCELERATOR

Τομείς βιομηχανίας
Επιλέξτε το έργο επιτάχυνσης που ταιριάζει καλύτερα στον τομέα σας:



Startup Europe Accelerator Assembly

http://www.acceleratorassembly.eu/

Το δίκτυο για προγράμματα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Ένα δίκτυο με πρωτοβουλία της βιομηχανίας, το οποίο δημιουργήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνδέει τους επιταχυντές, τους επιχειρηματίες και τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, προκειμένου να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό το επιτυγχάνει με:
•τη δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών
•τη συλλογή ερευνητικών στοιχείων και αποδείξεων για τη βελτίωση των γνώσεων 
σχετικά με τους επιταχυντές και τις νεοφυείς διαδικτυακές επιχειρήσεις
•τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εργαστηρίων που φέρνουν κοντά την κοινότητα 
επιτάχυνσης
•την παροχή στήριξης σε επιταχυντές ώστε να έρθουν σε επαφή με τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής και να συμμετάσχουν σε μελλοντικές πολιτικές της ΕΕ για τη βελτίωση 
του περιβάλλοντος για τη διαδικτυακή επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

http://www.acceleratorassembly.eu/


ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ 

ΕΕ ΗΠΑ

1. Seedcamp, 
2. TechStars, 
3. Founder Institute, 
4. Startbootcamp, 
5. Startup Weekend, 
6. Launch48, 
7. GameFounders, 
8. Garage48 
9. StartupBus Europe

Wauters Robin (2013), “It’s getting crowded: With 
roughly 100 startup accelerators, how many are 
enough?” (μτφ. Επικρατεί συνωστισμός: Με 100 
περίπου επιταχυντές νεοφυών επιχιερήσεων, πόσες 
είναι αρκετές;), tech.eu, 
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-
active-startup-accelerators-europe/

1. Y Combinator, 
2. TechStars, 
3. AngelPad, 
4. LaunchPad LA, 
5. MuckerLab, 
6. AlphaLab, 
7. Capital Innovators, 
8. Tech Wildcatters, 
9. Surge Accelerator, 
10. The Brandery, 
11. Betaspring, 
12. Boomstartup, 
13. Entrepreneurs Roundtable Accelerator, 
14. Jumpstart Foundry
15. DreamIt Ventures.

http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


ΑΣΚΗΣΗ

Μελετήστε τη λίστα με τα προγράμματα επιτάχυνσης, επισκεφθείτε τις 
ιστοσελίδες τους και στη συνέχεια γράψτε ποια είναι πιο σχετικά με τη 
δική σας εμπειρογνωμοσύνη / θέμα και ποιες είναι οι άλλες 2-3 
επενδυτικές επιλογές για εσάς!

Στη συνέχεια, παρουσιάστε τα αποτελέσματά σας στους υπόλοιπους 
συμμετέχοντες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 30’



ΑΣΚΗΣΗ

Σκοπός: Μάθετε πώς να προετοιμάσετε μια ελκυστική παράγραφο που 

παρουσιάζει την ιδέα σας σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός 

προγράμματος επιτάχυνσης. 

➢ Δώστε στους συμμετέχοντες τυπωμένες μερικές χρήσιμες συμβουλές

➢ Στη συνέχεια ζητήστε τους να συνεργαστούν με την ομάδα τους και 

να συντάξουν μια σύντομη περιγραφή της ιδέας τους.

➢ Πρέπει να ακολουθήσουν τις προδιαγραφές του προγράμματος 

επιτάχυνσης.

➢ Στη συνέχεια θα πρέπει να παρουσιάσουν την ιδέα τους στους άλλους 

συμμετέχοντες



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Η ΕΕ έχει δρομολογήσει διάφορες δραστηριότητες για να σας 

βοηθήσει να αποκτήσετε τις σωστές επαφές στο ευρωπαϊκό 

οικοσύστημα 

(επιταχυντές, επιχειρήσεις, συνεργάτες, πλατφόρμες συμμετοχικής 

χρηματοδότησης, επενδυτές και νεοφυείς επιχειρήσεις)!!!



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στη φάση ανάπτυξης της επιχείρησής σας, μπορείτε επίσης να λάβετε 
υπόψη τις ακόλουθες ευκαιρίες για να εξασφαλίσετε οικονομική στήριξη:

Το Enterprise Europe Network βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να 
αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής αγοράς. Μέσω τοπικών 
επιχειρηματικών οργανώσεων, μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε νέες αγορές, να εξασφαλίσουν ή να 
αποκτήσουν άδεια χρήσης νέων τεχνολογιών και να αποκτήσουν 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Πύλη μικρών επιχειρήσεων (ΓΔ ENTR): Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση 
είναι ζωτικής σημασίας για την έναρξη ή την επέκταση μιας επιχείρησης 
και η ΕΕ παρέχει χρηματοδότηση σε μικρές επιχειρήσεις με διάφορες 
μορφές - επιχορηγήσεις, δάνεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
εγγυήσεις. 

http://een.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/small-business/index_en.htm


ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Σημαντικοί διαδικτυακοί πόροι για περαιτέρω μελέτη

-Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
-Διεθνής συνεργασία:
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy
-Ευρώπη 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
-Ένωση καινοτομίας: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
-Ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη: http://ec.europa.eu/digital-agenda
-Αποδοτικότητα των πόρων στην ΕΕ:  http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe
-Εθνικά Προγράμματα:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument
- Ιστοσελίδα του Club Startup Europe http://startupeuropeclub.eu/
- Προγράμματα επιταχυντών στην ΕΕ: http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-
100-active-startup-accelerators-europe/

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://ec.europa.eu/research/iscp/index.cfm?llg=en&pg=policy
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/digital-agenda
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/dmlpublic_gr/dmlpublic_gr?OpenDocument
http://startupeuropeclub.eu/
http://tech.eu/research/29/there-are-roughly-100-active-startup-accelerators-europe/


ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ)



ΕΘΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ)



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ



ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΟΛΙΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΤΩΡΑ ΤΙ 
ΓΙΝΕΤΑΙ;

Όλοι οι ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΠΕ θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν:

- Πρόγραμμα 50-ωρης εκπαίδευσης (σε τάξη) √

-20 ώρες επισκέψεων σε επιχειρήσεις, συνομιλίες / συζητήσεις με προσκεκλημένους

ομιλητές και δραστηριότητες παρακολούθησης εργασίας. Το πρόγραμμα των 

επισκέψεων και των προσκεκλημένων ομιλητών σας έχει ήδη δοθεί 

-10 ώρες καθοδήγησης μετά το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος (3 ώρες το 

μήνα). Το πρόγραμμα των καθοδηγητών και των καθοδηγουμένων σας έχει ήδη 

δοθεί.

- Προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικών Ιδεών που 

θα πραγματοποιηθεί σε 1-3 μήνες. Χρησιμοποιήστε το πρότυπο που σας έχει δοθεί 

για την παρουσίαση pitching. Κάθε ομάδα έχει 5’ στη διάθεσή της για να παρουσιάσει 

την επιχειρηματική της ιδέα. 







ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!


