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 Το Έργο INNOVENTER εν συντομία 

 Συγχρηματοδοτούμενο από το διασυνοριακό πρόγραμμα 

Interreg BalkanMed 2014-2020 

 Επικεφαλής εταίρος National Federation of Employers of 

People with Disabilities (Βουλγαρία) 

 Υπόλοιποι εταίροι ΜΚΟ και Πανεπιστήμια από Αλβανία, 

Βουλγαρία, Ελλάδα, ΠΓΔ Μακεδονίας και Κύπρο (ΚΕΒΕ) 

 Περίοδος υλοποίησης Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2019 

 Συνολικός προϋπολογισμός €833,110.76 



 Ιδέα του Έργου INNOVENTER 
 Κεντρική ιδέα αποτελεί η δημιουργία ενός προγράμματος επαγγελματικής 

εκπαίδευσης & κατάρτισης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ούτως ώστε να αποκτήσουν οι ίδιες καινοτόμο 
χαρακτήρα  

 Το έργο συνδυάζει έννοιες της πρωτοβουλίας για την κοινωνική 
επιχειρηματικότητα (κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα) με την εμπορική 
επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής επιχείρησης, 
και επιδίωξή του είναι να παρακινήσει τις εταιρείες να διοικούνται με πιο ανοικτό 
και υπεύθυνο τρόπο  

 Τα κύρια αποτελέσματα του έργου, όλα προσαρμοσμένα σε εθνικό επίπεδο και 
συμμορφούμενα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), θα αποτελούνται από  
 διδακτέα ύλη & μαθήματα εκπαίδευσης 

 ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης & εφαρμογή κινητών συσκευών 
(www.innoventer.eu & https://innoventer.eu/elearning-cy)  

 οδηγό καλών πρακτικών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

 πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring) με Κοινωνικούς Επιχειρηματίες 

 προετοιμασία πιστοποίησης επαγγέλματος «Κοινωνικός Επιχειρηματίας» 
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 Ομάδες-Στόχοι Έργου INNOVENTER 

 Μαθητές ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας & τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και επαγγελματικών σχολών οι οποίοι 

παρακολουθούν μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων και 

οικονομικών 

 Καθηγητές σχολών οικονομικής κατεύθυνσης 

 Εκπαιδευτές επιχειρηματικών θεμάτων σε κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης 

 Μελλοντικοί & Υφιστάμενοι Κοινωνικοί Επιχειρηματίες 

 Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής 

 



 Το έργο INNOVENTER στοχεύει στην ενδυνάμωση και βελτίωση των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται από τους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες 

 

 Στα πλαίσια αυτά το ΚΕΒΕ 
 διοργανώνει εργαστήρια και παρουσιάσεις από άτομα που δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον 

τομέα της κοινωνικής οικονομίας τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού 

 προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης για Κοινωνικούς 
Επιχειρηματίες (Κύπρο & εξωτερικό)  

 προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε μελλοντικούς/υφιστάμενους Κοινωνικούς Επιχειρηματίες 

 θα υλοποιήσει σχέδιο καθοδήγησης (mentoring) στην Κύπρο μεταξύ πετυχημένων Κοινωνικών 
Επιχειρηματιών και μελλοντικών Κοινωνικών Επιχειρηματιών 

 δημιούργησε ένα Δίκτυο φορέων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αποτελούμενο από  

 κοινωνικές επιχειρήσεις 

 ερευνητικά - εκπαιδευτικά – πανεπιστημιακά κέντρα 

 φορείς χάραξης πολιτικής  

 κοινωνικούς επιχειρηματίες / ενδιαφερόμενους μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες 

 άλλους ενδιαφερόμενους  
 

Σκοπός του Δικτύου είναι η διάδοση της γνώσης σχετικά με τον τομέα της Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας στην Κύπρο αλλά και η προώθηση του τομέα 

 



 Η δική σας συμβολή 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην πιλοτική φάση του έργου 

INNOVENTER ως: 

 εκπαιδευτές 

 εκπαιδευόμενοι 

 μέντορες  

 σύμβουλοι /αρμόδιοι για χάραξη πολιτικής 

 

 Εγγραφείτε στην Πιλοτική Φάση συμπληρώνοντας τη 

σχετική Αίτηση 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Σας ευχαριστώ 

 

 
 

Δήμητρα Παλάοντα 

Υπεύθυνη Έργου INNOVENTER 

Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρ. Προγραμμάτων 

ΚΕΒΕ, τηλ. 22889840 

demetrap@ccci.org.cy  
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