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20 Ιανουαρίου, 2016 

Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 
Προγράμματα για Επιχειρήσεις 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 17 Φεβρουαρίου 2016  

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκά 

Ανταγωνιστικά Προγράμματα για Επιχειρήσεις» θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά 

στη Λευκωσία δίνοντας την ευκαιρία σε όσους δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος στο πρώτο 

σεμινάριο.   

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 17 Φεβρουαρίου 2016 στο 

Μέγαρο του ΚΕΒΕ, στον 1ο όροφο (Δεληγιώργη 3, 1066, Λ/σια). Να αναφέρουμε ότι το 

σεμινάριο συνδιοργανώνεται από το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, ως 

μέλος του Enterprise Europe Network, τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, 

Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο. 

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει κυρίως πρακτική εκπαίδευση και έχει σχεδιαστεί ώστε οι 

συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για τον εντοπισμό προσκλήσεων 

προτάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους τους, την αναζήτηση εταίρων και τη 

συμμετοχή τους σε προτάσεις.  

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο 

εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι η υποβολή  δήλωσης. Σημειώστε ότι υπάρχει περιορισμός στον 

αριθμό των συμμετεχόντων γι’ αυτό θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Επίσης, κάθε 

επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής με ένα άτομο μόνο.  

Επισυνάπτεται «Δήλωση Συμμετοχής». Παρακαλώ όπως το έντυπο σταλεί συμπληρωμένο 

το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016, υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, 

στο φαξ. 22661044 ή E-mail: stalo@ccci.org.cy  

Ακολουθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα. 
 
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν απορίες (τηλ. 22889752/49).  
 
Με εκτίμηση, 
 
Στάλω Δημοσθένους Κούλεντρου 
Ανώτερη Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου 
Enterprise Europe Network 
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Δελτίο Συμμετοχής 
 
 
 

«Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα για Επιχειρήσεις» 
17 Φεβρουαρίου 2016 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
 

Σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε με κεφαλαία γράμματα τα πιο κάτω και να τα στείλετε στο ΚΕΒΕ 

υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, στο φαξ. 22661044, E-mail: stalo@ccci.org.cy 
 
 
 

Όνομα Συμμετέχοντα……………………………………........................................................... 

 

Θέση/ Ιδιότητα Εργασίας………………………………………………………..…….…………….... 

 

Όνομα Οργανισμού/Εταιρείας……………………………………………………..…………………. 

 

Τηλέφωνο …………………  

 

Φαξ …………………..  

 

E-mail ………………………………………….. 

 
 

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με την συμμετοχή μου σ’ αυτήν την εκδήλωση, συμφωνώ ότι φωτογραφίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης μπορούν να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο των διοργανωτών. 

 

 

mailto:stalo@ccci.org.cy


 
  

 

 

  

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα για 

Επιχειρήσεις 

Α/Α  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

(ΩΡΕΣ) 

1 Καλωσόρισμα από συνδιοργανωτές (ΓΔ ΕΠΣΑ, ΚΕΒΕ, Αντιπροσωπεία Ε.Ε.) 

Υποδοχή συμμετεχόντων από Σύμβουλο GrantXpert Consulting 

 Γνωριμία Εκπαιδευτών με Εκπαιδευόμενους 

 Στόχοι Σεμιναρίου 

 Προσδοκώμενα οφέλη  
 

9:00 – 9:20 

2 Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

 Βασικοί όροι και έννοιες 

 Μύθοι και λανθασμένες αντιλήψεις 

 Ευρωπαϊκή διάσταση και Ευρωπαϊκά δίκτυα συνεργατών 

 Σκοπός – θετικά και αρνητικά συμμετοχής  

 Όφελος επιχείρησης μέσω της συμμετοχής της σε αυτά τα 
Προγράμματα 

 Σύντομη Παρουσίαση της Πύλης Ενημέρωσης Χρηματοδοτικών 
Προγραμμάτων της ΓΔ ΕΠΣΑ 
 

9:20 - 9:50 

3 Ανασκόπηση των Ανταγωνιστικών Προγραμμάτων Ε.Ε που ενδιαφέρουν 

τις επιχειρήσεις: (ποια είναι αυτά και σε γενικές γραμμές, τι δράσεις 

χρηματοδοτούν, είδος χρηματοδότησης που προσφέρουν, που 

εντοπίζονται- ιστοσελίδες ΓΔ ΕΕ/ Πύλη ΓΔ ΕΠΣΑ κ.α., δίκτυα για εξεύρεση 

εταίρων όπως το ΕΕΝ). 

 Horizon 2020  

 COSME 

 ERASMUS+ 

 LIFE+ 

9:50 - 10:50 

               Διάλειμμα 10:50 – 11:00 



 
  

 

 

  

 

 

4 Στάδια Συμμετοχής και ετοιμασίας ανταγωνιστικής πρότασης.  

Μέσα από πρακτική άσκηση θα αξιοποιηθούν οι αιτήσεις δύο 

επιτυχημένων προτάσεων από Erasmus+ και LIFE+ και θα δοθεί έμφαση στα 

πιο κάτω:  

 Εξεύρεση κατάλληλης πρόσκλησης, αξιοποίηση της Πύλης 

 Ανάπτυξη ιδέας και διαμόρφωση στόχων 

 Επιλογή εταίρων μέσω Διεθνών Δικτύων (επεξήγηση του ρόλου του 

εταίρου και του συντονιστή) 

 Σχεδιασμός Δράσεων και διάρκειας έργου. Επεξήγηση Δεσμών 
Εργασίας, Ορόσημων και Παραδοτέων. 

 Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

 Συνάφεια πρότασης με στόχους ενός προγράμματος 

 Υποβολή Πρότασης 

11:00 - 13:00 

            Διάλειμμα – Μεσημεριανό γεύμα 13:00-14:00 

4 Στάδια Συμμετοχής και ετοιμασίας ανταγωνιστικής πρότασης (συνέχεια) 

Μυστικά και συμβουλές για επιτυχημένες προτάσεις (tips for success) 

 Προηγούμενες εμπειρίες και παραδείγματα για αύξηση ποσοστών 
επιτυχίας της πρότασης 

 Ετοιμασία προϋπολογισμού για τις αιτήσεις: πρακτικοί τρόποι 
ετοιμασίας προϋπολογισμών, τι πρέπει να προσέξετε 

 Συνοπτική παρουσίαση για τη σωστή Διαχείριση Έργου (Τεχνική και 

Οικονομική Διαχείριση Έργου με πρακτικά παραδείγματα, 

Ευρωπαϊκός Έλεγχος) 

 Βασικά Εργαλεία διαχείρισης έργου 

14:00-15:30 

5 Γενικότερη συζήτηση εκπαιδευτών και συμμετεχόντων – Ερωτήσεις 

Παρουσίαση ΕΕΝ 

Αξιολόγηση σεμιναρίου από συμμετέχοντες 

15:40-16:00 
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