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Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους 
επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν 
και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη.

Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και 
επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο 
μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών.

Η διαμονή χρηματοδοτείται ΕΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες



• Έμπειροι επιχειρηματίες οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές μικρής ή μεσαίας 
επιχείρησης σε μία από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

• Νέοι επιχειρηματίες που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση ή την 
έχουν ξεκινήσει ήδη εντός της τελευταίας τριετίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν;



Πρόκειται πραγματικά για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι 
πλευρές μπορούν να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς 
εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ευρείας δικτύωσης και ίσως 
αποφασίσετε να συνεχίσετε τη συνεργασία σας, πιθανόν ως εταίροι με μακρόχρονη 
συνεργασία (π.χ. κοινοπραξίες, δραστηριότητες υπεργολαβίας, σχέσεις εργολάβου – 
προμηθευτή κ.τ.λ.).

Αμοιβαία οφέλη



Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες λειτουργεί στις συμμετέχουσες χώρες με τη 
βοήθεια τοπικών σημείων επαφής, αρμόδιων για την παροχή επιχειρηματικής 
υποστήριξης.

Στη Βόρεια Ελλάδα τοπικό σημείο επαφής είναι η SMART UMBRELLA και 

η OECON Group.

Λειτουργία του προγράμματος



Συμμετέχουσες χώρες

Αλβανία Εσθονία Λουξεμβούργο Σλοβακία Καναδάς
(Οντάριο, Κεμπέκ, 

Βρετανική Κολομβία)Αυστρία Ιρλανδία Μάλτα Σλοβενία

Βέλγιο Ισλανδία Μαυροβούνιο Σουηδία ΗΠΑ
(Πολιτεία Νέας Υόρκης, 

Καλιφόρνια)Βόρεια Μακεδονία Ισπανία Μολδαβία Τουρκία

Βουλγαρία Ιταλία Ολλανδία Τσεχία Ισραήλ

Γαλλία Κροατία Ουγγαρία Φινλανδία Σιγκαπούρη

Γερμανία Κύπρος Πολωνία Νότια Κορέα

Δανία Λετονία Πορτογαλία Ταϊβάν

Ελλάδα Λιθουανία Ρουμανία



Οι Επιχειρηματίες Υποδοχής
(ΗΕ)



Ως επιχειρηματίες υποδοχής μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εάν:

• Είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μια από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

• Είστε ιδιοκτήτες-διευθυντές μίας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης ή πρόσωπα που 
έχετε άμεση σχέση με την επιχειρηματικότητα σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου 
ΜμΕ.

• Διευθύνετε μια εταιρεία εδώ και αρκετά χρόνια.

• Είστε πρόθυμοι να μοιραστείτε τις γνώσεις και την εμπειρία σας με ένα νέο 
επιχειρηματία και να λειτουργήσετε ως μέντορες.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση ως επιχειρηματίας 
υποδοχής;



Ως επιχειρηματίες υποδοχής που συμμετέχετε στο πρόγραμμα, θα ωφεληθείτε από 
την ανταλλαγή αποκτώντας την ευκαιρία:

• Να συνεργαστείτε με ένα νέο επιχειρηματία γεμάτο ενέργεια και κίνητρα ο οποίος 
μπορεί να συνεισφέρει στην επιχείρησή σας με καινοτόμες απόψεις, νέες δεξιότητες 
και γνώσεις

• Να ωφεληθείτε από μία «φρέσκια ματιά» στην επιχείρησή σας και τις εξειδικευμένες 
γνώσεις που ενδεχομένως έχει ο νέος επιχειρηματίας και που εσείς δεν διαθέτετε

• Να λειτουργήσετε ως εκπαιδευτές ή μέντορες

Οφέλη για τον Επιχειρηματία Υποδοχής



• Να ενημερωθείτε για ξένες αγορές, να επεκτείνετε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες σας 
και να ασχοληθείτε με διασυνοριακές δραστηριότητες

• Να έρθετε σε επαφή με επιχειρηματίες από άλλες συμμετέχουσες χώρες και να 
βρείτε ευκαιρίες συνεργασίας μαζί τους

• Να δικτυωθείτε και να αναπτύξετε ισχυρές σχέσεις, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν 
χρήσιμες για την αμοιβαία παροχή συμβουλών, επιχειρηματικών συστάσεων και για 
την εύρεση επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό

• Να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας δεξιότητες

Οφέλη για τον Επιχειρηματία Υποδοχής



Ο νέος επιχειρηματίας που θα φιλοξενήσετε μπορεί να έχει εξειδικευμένα προσόντα ή 
γνώσεις σε έναν τομέα που δεν γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, 

να συμπληρώσουν τις δικές σας.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής απόλαυσαν τόσο την εμπειρία ώστε 
αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια.

Οφέλη για τον Επιχειρηματία Υποδοχής



Οι Νέοι Επιχειρηματίες
(ΝΕ)



Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν:

• Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού 
σχεδίου.

• Έχετε ξεκινήσει τη δική σας επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας.

• Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε 
κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση ως νέος επιχειρηματίας;



Ωστόσο, θα πρέπει επίσης:

• Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

• Να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

• Να έχετε κίνητρα και να δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε πνεύμα συνεργασίας κατά τη 
διάρκεια της παραμονής σας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη 
συμμετέχουσα χώρα.

• Να είστε προετοιμασμένοι να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης του 
επιχειρηματία υποδοχής και να διαθέσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση ως νέος επιχειρηματίας;



Η ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες παρέχει 
στους φιλόδοξους επιχειρηματίες διάφορα οφέλη με σκοπό να τους βοηθήσει να 
διευθύνουν ή να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση με επιτυχία

Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού 
ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. 
Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη 
νέα επιχείρησή σας.

Επίσης, μπορείτε να ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή 
συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους 
στο εξωτερικό.

Οφέλη για τον Νέο Επιχειρηματία



• Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και δεξιοτήτων: απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων ή 
τεχνογνωσίας σε έναν κλάδο, τεχνικές και διοικητικές δεξιότητες.

• Δικτύωση και ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων, οι οποίες μπορεί να αποδειχθούν 
χρήσιμες για αμοιβαία παροχή συμβουλών, επιχειρηματικές συστάσεις και για 
εύρεση επιχειρηματικών εταίρων στο εξωτερικό.

• Εμβάθυνση σε διαφορετικές πολιτιστικές και οργανωτικές συνθήκες και στο πώς 
λειτουργούν οι εταιρείες σε μίας άλλης συμμετέχουσας χώρας.

• Εμβάθυνση στο επιχειρηματικό περιβάλλον μίας άλλης συμμετέχουσας χώρας.

• Βελτίωση γλωσσικών δεξιοτήτων.

Οφέλη για τον Νέο Επιχειρηματία



Η οικονομική ενίσχυση σε νέους επιχειρηματίες συμβάλλει στην κάλυψη του 
κόστους ταξιδιού και διαμονής κατά την επίσκεψή σας. Η επιδότηση καταβάλλεται από 
το τοπικό σημείο επαφής, τη Smart Umbrella και την OECON Group, ανάλογα με την 
επιλογή του νέου επιχειρηματία (καταχωρείται στην ηλεκτρονική αίτηση).

Ο νέος επιχειρηματίας και το τοπικό σημείο επαφής του/ της υπογράφουν μία σύμβαση 
η οποία προσδιορίζει το ύψος της χρηματοδότησης που παρέχεται κατά την παραμονή 
του/ της και πώς αυτή θα καταβληθεί στην πράξη.

Η οικονομική υποστήριξη καταβάλλεται σε μηνιαία βάση και είναι σταθερό πόσο βάση 
της χώρας υποδοχής.

Επιδότηση Νέων Επιχειρηματιών



Πως συμμετέχω;
1 κλικ, απεριόριστες επιχειρηματικές ευκαιρίες



Οι νέοι και οι έμπειροι επιχειρηματίες που είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω 
της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος (https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/) 
και να επιλέξουν το τοπικό σημείο επαφής για την επεξεργασία του αιτήματος τους.

Στη Βόρεια Ελλάδα τοπικό σημείο επαφής είναι η SMART UMBRELLA και η OECON 
Group.

Το τοπικό σημείο επαφής λειτουργεί ως οδηγός και ως σημείο επαφής σε όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας.

Πως θα δηλώσετε συμμετοχή

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


IT Tool

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/


• ΒΗΜΑ 1: Αίτηση 

• ΒΗΜΑ 2: «Ταίριασμα» / σύνδεση μεταξύ ΝΕ και ΗΕ. 

• ΒΗΜΑ 3: Σύναψη συμβάσεων και προετοιμασία

• ΒΗΜΑ 4: Διαμονή στο εξωτερικό

Οδηγός βήμα-βήμα



Βήμα 1: Αίτηση 

 Αίτηση από Επιχειρηματία Υποδοχής 
/ Νέο Επιχειρηματία

 Επιλογή τοπικού σημείου επαφής 
(Smart Umbrella / OECON Group)

 Έλεγχος αίτησης από το τοπικό 
σημείο επαφής

 Διορθώσεις και οριστικοποίηση

 Έγκριση αίτησης από το τοπικό 
σημείο επαφής HE

NE

IO IO



Βήμα 2: Συνδυασμός Επιχειρηματιών 

• Ταίριασμα μεταξύ του ΗΕ και του NE 
με την βοήθεια των 2 τοπικών 
σημείων επαφής (1 σε κάθε χώρα)

• Αποδοχή σχέσης

• Προετοιμασία απαραίτητων 
εγγράφων για την ανταλλαγή

• Προετοιμασία προγράμματος 
εργασίας του ΝΕ σε συνεργασία με 
τον ΗΕ (commitment)

HE

NE

IO
IO



Βήμα 3: Δέσμευση και προετοιμασία 

• Οριστική αποδοχή σχέσης και 
προετοιμασία συμβάσης μεταξύ του 
ΝΕ και του τοπικού σημείου επαφής

• Υπογραφή συμβάσεων (Δέσμευση στην 
Ποιότητα & Σύμβαση για Οικονομική Υποστήριξη στο Νέο 
Επιχειρηματία)

• Προετοιμασία ΝΕ για τη μετάβαση 
του / της στο εξωτερικό & 
Προετοιμασία ΗΕ για την υποδοχή 
του ΝΕ

• Πρώτη πληρωμή του ΝΕ από το 
τοπικό σημείο επαφής του / της

HE

IO

NE

IO



Βήμα 4: Εφαρμογή

• Παραμονή στην επιχείρηση 
υποδοχής διάρκειας 1-6 μήνες 
(συνεχόμενη ή διακεκομμένη)

• Υποστήριξη παρέχεται στους 
επιχειρηματίες από τον τοπικό 
σημείο επαφής της επιχείρησης 
υποδοχής

• Υποβολή τελικής έκθεσης σχετικά με 
την ανταλλαγή

HE IO

NE

IO



• Επαγγελματική υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ανταλλαγή

• Αξιολόγηση της ποιότητας των αιτήσεων

• Υποστήριξη και αξιολόγηση του επιχειρηματικού πλάνου (για τους ΝΕ)

• Συνεχόμενη έρευνα για την εύρεση των κατάλληλων νέων επιχειρηματιών (ΝΕ) και 
επιχειρηματιών υποδοχής (HE);

• Επιτυχές ταίριασμα νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής 

• On-site υποστήριξη νέων επιχειρηματιών και επιχειρηματιών υποδοχής

• Υποστήριξη για την υποβολή της τελικής έκθεσης

Υπηρεσίες που προσφέρει το τοπικό σημείο επαφής 
Smart Umbrella και OECON group



Σας ευχαριστώ!
Νάσια Ιωαννίδου
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