Enterprise Europe Network:
εν συντομία
Το Enterprise Europe Network είναι μια
πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης
«Επιχειρήσεις και Βιομηχανία» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και αποτελεί το κύριο εργαλείο του
Προγράμματος Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία, το οποίο
υποστηρίζει την ανάπτυξη και καινοτομικότητα
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δημιουργήθηκε το 2008 βασιζόμενο στην
εμπειρία των προγενέστερων δικτύων
Innovation Relay Centers και Euro Info Centers
για να αποτελέσει ένα ενιαίο δίκτυο
ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Το Enterprise Europe Network διαθέτει 600
τοπικά σημεία επαφής και απασχολεί σχεδόν
4000 εξειδικευμένα στελέχη σε σχεδόν 40
χώρες (27 κράτη μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες:
Τουρκία, ΠΓΔΜ, χώρες ΕΟΧ: Νορβηγία,
Ισλανδία, λοιπές τρίτες χώρες: Αρμενία, Χιλή,
Ισραήλ, Ελβετία).

Οι υπηρεσίες του δικτύου σε κάθε χώρα
παρέχονται από κοινοπραξίες έμπειρων
οργανισμών, όπως εμπορικά επιμελητήρια,
αναπτυξιακές εταιρίες και τεχνολογικά κέντρα.

Enterprise Europe Network - Hellas:
οι εταίροι
Oι φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είναι οι εξής:
• Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας
(ΣΒΘΚΕ)
• Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
• Εταιρία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεραμικών και Πυρίμαχων
Α.Ε. (ΕΚΕΠΥ)
• Επιμελητήριο Αρκαδίας
• Επιμελητήριο Ιωαννίνων
• Επιμελητήριο Καβάλας
• Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κλωστοϋφαντουργίας,
Ένδυσης και Ινών Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.)
• Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
• Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
• Ανώνυμη Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της
Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ Α.Ε.)
• Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
• Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων &
Χειροτεχνίας Α.Ε. (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.)
• Επιμελητήριο Ηρακλείου
• Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Μετάλλων ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.)
• Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας / ΑΝΚΟ Α.Ε.
Συνεργαζόμενοι φορείς
• Αναπτυξιακή Επιχείρηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Κέρκυρας (ΑΕΝΑΚ)
• Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.)
• Επιστημονικό Πάρκο Πατρών
• Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών

http://www.enterprise-hellas.gr
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Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP 2007-2013)

Enterprise Europe Network - Hellas
Ελληνικό δίκτυο κέντρων ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων
Μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network

Ταυτότητα

Υπηρεσίες

Το Enterprise Europe Network - Hellas είναι ένα δίκτυο
ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην
Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους,
ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και
βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο
χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(MME). Το έργο του δικτύου υλοποιείται από μια
κοινοπραξία 16 οργανισμών κατανεμημένων σε όλη την
ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε
θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς
συνεργασίας.
Το Enterprise Europe Network - Hellas, ως μέλος του
αντίστοιχου ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe
Network, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής
συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές,
υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά
τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της
συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα
ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογική
Ανάπτυξη.

Πληροφόρηση, ανατροφοδότηση και υπηρεσίες διεθνούς
επιχειρηματικής συνεργασίας

Συχνές Ερωτήσεις

1.

Τι μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή μου το Enterprise
Europe Network;
Το Enterprise Europe Network μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε
τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες ή τις συνεργασίες και να σας
δώσει συμβουλές ή βοήθεια σε θέματα καινοτομίας και μεταφοράς
τεχνολογίας. Επίσης σας παρέχει ενημέρωση και υποστήριξη για
εξεύρεση χρηματοδότησης από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

2.

Μπορεί το Enterprise Europe Network να με βοηθήσει στις
επαφές με εταιρείες εντός ή εκτός ΕΕ για σύναψη
επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών;
Το Enterprise Europe Network οργανώνει τακτικά αποστολές και
επιχειρηματικές συναντήσεις για τις τοπικές ΜΜΕ σε κάθε χώρα της
Ευρώπης και πέραν αυτής καθώς διαθέτει σημεία επαφής και στην
Τουρκία, στα Δυτικά Βαλκάνια, στις χώρες του ΕΟΧ και σε άλλες τρίτες
χώρες (αν και η συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων αφορά
τα κράτη μέλη της ΕΕ). Βάσει των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των
επιχειρήσεων, αναλαμβάνει όλα τα διαδικαστικά ώστε να διασφαλίσει
την ομαλή έκβαση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών.

Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης σε θέματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά
προγράμματα, πρωτοβουλίες και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας
(εξεύρεση εταίρων).
Υπηρεσίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα κοινοτικής
νομοθεσίας και πολιτικών μέσω της διαδικασίας
ανατροφοδότησης από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας
Ευαισθητοποίηση και παροχή πληροφόρησης σε θέματα
νομοθεσίας και προγραμμάτων πάνω σε Καινοτομία και
Μεταφορά Τεχνολογίας.

3.

Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για μεταφορά τεχνολογίας.

Αποστολή του Enterprise Europe Network - Hellas
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων.
- Υποστήριξη της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων
περιοχών της χώρας.
- Προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις και
της επιχειρηματικότητας στα ερευνητικά εργαστήρια.
- Ενδυνάμωση των δεσμών της βιομηχανίας, της έρευνας
και των επενδυτικών κεφαλαίων.
- Καλλιέργεια οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμης
ανάπτυξης και απασχόλησης

Ενθάρρυνση της καινοτομικότητας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σύνδεση με άλλες υπηρεσίες σε θέματα καινοτομίας
(χρηματοδότηση, διανοητική ιδιοκτησία, διαχείριση καινοτομίας).

Ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP7)
Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης πάνω στα
προγράμματα του FP7.
Εντοπισμός αναγκών ή στόχων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και αναζήτηση
εταίρων για συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις.
Υποβοήθηση στη δημιουργία ερευνητικών προτάσεων.

4.
5.

Σας ενδιαφέρουν
οι υπηρεσίες μας;
...αν ναι, συμπληρώστε τη φόρμα
και στείλτε μας τα στοιχεία:
Όνομα

Το δίκτυο παρέχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση;
Το δίκτυο μπορεί να προσφέρει βοήθεια και συμβουλευτική
υποστήριξη σε επιχειρήσεις που αναζητούν δανειακά ή
επιχειρηματικά κεφάλαια μέσω της συμμετοχής τους σε διάφορα
προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, κυρίως όσα
απευθύνονται σε ΜΜΕ, αλλά δεν παρέχει απευθείας χρηματοδότηση
στις επιχειρήσεις. Το δίκτυο μπορεί επίσης να βοηθήσει τις
επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν
από ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Μπορεί να βοηθήσει το δίκτυο σε θέματα μάρκετινγκ και
εμπορικών συναλλαγών;
Το δίκτυο μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε επιχειρηματικούς
εταίρους και να αναπτύξετε διεθνείς επιχειρηματικές και
τεχνολογικές συνεργασίες με άλλες εταιρείες ή οργανισμούς, αλλά
δεν μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να πουλήσουν τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες τους.
Μπορεί το δίκτυο να με βοηθήσει στην υποβολή πρότασης στο
πλαίσιο μιας προκήρυξης προγράμματος και στην αναζήτηση
εταίρου για συνεργασία;
Το δίκτυο παρέχει εκτενείς πληροφορίες και συμβουλές προκειμένου
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να υποβάλουν επιτυχώς τις προτάσεις
τους αλλά και να βρουν ερευνητικούς συνεργάτες από όλη την Ευρώπη.

Επίθετο

Επαγγελματική ιδιότητα

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας

Τηλ. & Fax

E-mail
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Επιλέξτε τους τομείς που θέλετε
να λαμβάνετε πληροφόρηση:
Χρηματοδοτήσεις
Νομοθεσία ΕΕ
Ευρωπαϊκές πολιτικές & προγράμματα
Επιχειρηματικές συνεργασίες
Καινοτομία –Έρευνα – Τεχνολογία

