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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
Σεπτέμβριος!
Νέα περίοδος
ξεκινά.
Επιστρέφουμε
με ανανεωμένη
έκδοση και
έτοιμοι να σας
εξυπηρετήσουμε.
Ευχόμαστε καλές
επιτυχίες!
Εκ μέρους της
ομάδας του
Ευρωπαϊκού
Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου

Eυρωπαικό κέντρο
επιχειρηματικής
στήριξης Κύπρου
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου αποτελεί το εθνικό σημείο
επαφής του Δικτύου “Enterprise Europe
Network” (http://een.ec.europa.eu/) και
απαρτίζεται από το Κυπριακό Εμπορικό &
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το Ίδρυμα
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) που είναι και
ο συντονιστής και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου.
Το Δίκτυο “Enterprise Europe Network”
είναι μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) στα πλαίσια του
Προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ 2014 - 2020
(COSME).

Το ΕΕΝ αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο
υποστήριξης των ΜμΕ στον κόσμο και
εκπροσωπείται σε 66 χώρες: 28 Κράτη Μέλη
Ε.Ε. + Αίγυπτος, Αλβανία, Αμερική, Αργεντινή,
Αρμενία, Βιετνάμ, Βοσνία Ερζεγοβίνη,
Βραζιλία, Γεωργία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ινδία,
Ινδονησία, Ιορδανία, Ισλανδία, Ισραήλ,
Συνέχεια στη σελ. 2

διαβάστε
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε την έναρξη
ειδικού διαδικτυακού
χώρου για τους
ενδιαφερόμενους
φορείς ηλεκτρονικής
τιμολόγησης
(e-Invoicing)
σελ. 4

Έναρξη του
Χρηματοδοτικού
Προγράμματος
«Συμμετοχή σε
Εκδηλώσεις ∆ιεθνούς
∆ικτύωσης»
σελ. 5

Όταν το κοινωνικό
όφελος
υπερτερεί του κέρδους.
Συνεργασία στο
πλαίσιο της κοινωνικής
οικονομίας στην Ελλάδα.
σελ. 6 - 7

Η Επιτροπή προτείνει
το 2018 ως Ευρωπαϊκό
Έτος Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
σελ. 8 - 9

Έκδοση για την
Διεθνοποίηση
της καινοτομίας στις
ΜΜΕ:
Case Studies,
υποδειγματικές
πρακτικές υποστήριξης
και συνέπειες πολιτικών
σελ. 9
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Συνέχεια από σελ. 1

Καμερούν, Καναδάς, Κίνα, Λευκορωσία, Μαυροβούνιο,
Μεξικό, Μολδαβία, Νέα Ζηλανδία, Νιγηρία, Νορβηγία,
Νότιος Κορέα, Ουκρανία, Παραγουάη, Περού, Ρωσία,
Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊβάν, Τουρκία, Τυνησία, ΦΥΡΟΜ,
Χιλή.
Το ΕΕΝ και κατ’ επέκταση το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου παρέχει πληροφόρηση
και συμβουλευτικές υπηρεσίες δωρεάν που στοχεύουν
στην ανάπτυξη καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας
μεταξύ των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει
το Δίκτυο είναι οι ακόλουθες:
• Εξεύρεση επιχειρηματικών συνεργατών στο εξωτερικό

• Διεξαγωγή Δημόσιων Διαβουλεύσεων της ΕΕ με στόχο
τη συλλογή απόψεων σε συγκεκριμένη Κοινοτική
Νομοθεσία που πρόκειται να τροποποιηθεί με
απώτερο σκοπό τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη
βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προς όφελος των
επιχειρήσεων
• Εξεύρεση κατάλληλου χρηματοδοτικού προγράμματος
(Εθνικά και Ευρωπαϊκά) σύμφωνα με την οικονομική
δραστηριότητα της επιχείρησης, τους στρατηγικούς της
στόχους και το μέγεθός της
• Παροχή πληροφοριών και καθοδήγηση για την
Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και για το Νομικό
Πλαίσιο που επικρατεί σε άλλες χώρες με σκοπό την
επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά ή με τρίτες χώρες

• Διευθέτηση συναντήσεων (Β2Β) στο εξωτερικό για
επιχειρηματικές συνεργασίες

• Επιτόπιες επισκέψεις σε επιχειρήσεις, σε όλη την Κύπρο,
με σκοπό την προώθηση των υπηρεσιών του Κέντρου
και την εξατομικευμένη υποστήριξη

• Υποστήριξη της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης
των Κυπριακών επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας
των επιχειρηματικών τους προφίλ με σκοπό την
προώθηση τους στο εξωτερικό

• Ενημέρωση και καθοδήγηση σχετικά με ευρωπαϊκά
προγράμματα σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας,
έρευνας & ανάπτυξης

• Ενημέρωση για τις Πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της
ΕΕ σε σχέση με τις επιχειρήσεις

• Καθοδήγηση σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας
• Υποστήριξη σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας
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Ο Έξυπνος Οδηγός
για την πολιτική των cluster
Ο νέος «Έξυπνος» οδηγός σχετικά με την πολιτική των συνεργατικών
σχηματισμών (Clusters) είναι ένας πρακτικός οδηγός με στόχο τις
περιφερειακές αρχές και τους ενδιαφερόμενους σχετικά με το «πώς
να κάνουν καλύτερη χρήση των clusters για την προώθηση του
εκσυγχρονισμού της περιφερειακής βιομηχανίας, την υποστήριξη της
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενθάρρυνση της
έξυπνης εξειδίκευσης».
Ο «έξυπνος» οδηγός εξηγεί τι είναι οι πολιτικές clusters και τι δεν είναι,
τι κάνει επιτυχημένους και γιατί έχει σημασία. Παρουσιάζει οκτώ
«Do’s και Don’ts» και παρουσιάζει τέσσερις έξυπνες ιστορίες Cluster,
πολλά παραδείγματα πετυχημένων clusters και πρακτικά μέσα που
εφαρμόζονται σε διάφορες περιφέρειες ως μέρος των σύγχρονων
πολιτικών για τα cluster.
Ο Έξυπνος Οδηγός για την Πολιτική Cluster είναι προς το παρόν
διαθέσιμος μόνο στην αγγλική γλώσσα, αλλά θα είναι σύντομα
διαθέσιμος στις περισσότερες γλώσσες της Ε.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=8838&lang=el&title=The-Smart-Guide-toCluster-Policy-is-published)
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
την έναρξη ειδικού διαδικτυακού
χώρου για τους ενδιαφερόμενους
φορείς ηλεκτρονικής τιμολόγησης
(e-Invoicing)
Ο χώρος αυτός επιτρέπει σε όσους ενδιαφέρονται για την ηλεκτρονική
τιμολόγηση και τις εξελίξεις στην αγορά να ανταλλάξουν εμπειρίες και
καλές πρακτικές σχετικά με τη διασυνοριακή ηλεκτρονική τιμολόγηση.
Ο δικτυακός «e-Invoicing Collaboration Match-Making Website
(MMWS)» επιτρέπει στις δημόσιες διοικήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να
λάβουν μέρος στη συν-δημιουργία του επερχόμενου MMWS που έχει
σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις δημόσιες διοικήσεις να εφαρμόσουν την
ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την οδηγία 2014 / 55 / ΕΕ.
Αυτοί οι συνεργατικοί δικτυακοί χώροι θα διευκολύνουν περαιτέρω
τις συζητήσεις σχετικά με τα ‘Connections’, ‘Regulation’ and ‘Standards
and Interoperability’ Activity Groups of the European Multi-Stakeholder
Forum on e-Invoicing (EMSFEI). Αυτές οι «κοινότητες χρηστών» μπορούν
να εντοπιστούν στην ενότητα e-Invoicing του CEF Digital platform.
Οι χρήστες θα πρέπει να συνδεθούν μέσω ECAS, την υπηρεσία ελέγχου
ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν είστε ήδη χρήστης ECAS,
μπορείτε να συνδεθείτε, και αν δεν έχετε δικαιώματα για να δείτε τη
σελίδα, δώστε το όνομα χρήστη σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου παρακάτω έτσι ώστε να σας επιτραπεί η πρόσβαση.
Αν δεν έχετε λογαριασμό ECAS, δημιουργήστε ένα, τότε στείλτε
καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και το
όνομα χρήστη στο: CEF-BUILDING-BLOCKS@ec.europa.eu
Περισσότερες πληροφορίες στην πιο κάτω ιστοσελίδα:
(http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/
itemdetail.cfm?item_id=8872&lang=el)
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Έναρξη του Χρηματοδοτικού
Προγράμματος «Συμμετοχή σε
Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης»
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έχει προκηρύξει το σχέδιο
χρηματοδότησης «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης».
Βασική επιδίωξη του Προγράμματος είναι: (α) η ανάπτυξη δικτύωσης
και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (β) η
ανάπτυξη συνεργασίας για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα, (γ) η
ενίσχυση των ευκαιριών αξιοποίησης των αποτελεσμάτων Έρευνας,
Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας που παράγονται στην Κύπρο
και (δ) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του
εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €36,000,
με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε
συμμετέχοντα.
Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης, πρέπει να υποβάλλονται
τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου
2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις
τους σύμφωνα με τους όρους, κανονισμούς και προϋποθέσεις που
περιγράφονται στην Πρόσκληση του Προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του Ιδρύματος κ. Σταύρο
Καμπανέλλα (τηλέφωνο: +357 22 205056, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
skambanellas@research.org.cy).
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Όταν το κοινωνικό όφελος
υπερτερεί του κέρδους.
Συνεργασία στο πλαίσιο της
κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.
Η κοινωνική οικονομία, ένας τομέας που αντεπεξήλθε στην οικονομική
κρίση της ΕΕ καλύτερα από άλλους, αποτελεί μακροχρόνια προτεραιότητα
για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επιτροπή, προκειμένου να προάγει μια «πολύ
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς»
έχει θέσει την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική
καινοτομία στο επίκεντρο της στρατηγικής της
«Ευρώπη 2020», τόσο όσον αφορά την εδαφική συνοχή
όσο και στην αναζήτηση νέων λύσεων σε κοινωνικά
προβλήματα, ιδίως, στην καταπολέμηση της φτώχειας
και του αποκλεισμού. Για χώρες όπως την Ελλάδα,
όπου η οικονομική κρίση είχε σοβαρές επιπτώσεις
στην οικονομία της χώρας και την κοινωνική συνοχή, η
κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη
εναλλακτική.
Η κοινωνική οικονομία δεν είναι κάτι καινούργιο για
την Ελλάδα. Στην πραγματικότητα, η Κοινή Συντροφιά
και Αδελφότητα των Αμπελακίων θεωρείται ο πρώτος
σύγχρονος συνεταιρισμός στον κόσμο. Δημιουργήθηκε
μεταξύ 1700 και 1770, απαρτιζόμενος από μικρές
αδελφότητες παραγωγής βαμβακιού και νημάτων σε 22
χωριά της περιοχής των Τεμπών οι οποίες συνενώθηκαν
το 1772 για να αποφύγουν περιττούς ανταγωνισμούς.
Μετατράπηκε σε σημαντική επιχείρηση με 6000 μέλη, 24
εργοστάσια και 17 υποκαταστήματα σε όλη την Ευρώπη,
από την Αγία Πετρούπολη και το Λονδίνο έως τη Σμύρνη.
Τα μέλη της μπορούσαν να επωφεληθούν από κοινωνική
ασφάλιση, υγειονομικές εγκαταστάσεις, σχολεία και
βιβλιοθήκες και το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμπελακιών .
Έκτοτε, οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες της χώρας
έχουν αλλάξει πολύ. Ωστόσο, οι σοβαρές κοινωνικές
επιπτώσεις της κρίσης, η αποεπένδυση και η τεράστια
αύξηση των δεικτών ανεργίας υπογραμμίζουν,

περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη για επενδύσεις σε
επιχειρήσεις των οποίων κύριος στόχος είναι να έχουν
κοινωνικό αντίκτυπο ενώ παραμένουν οικονομικά
βιώσιμες.
Επένδυση στην περιφερειακή ανάπτυξη
Η κοινωνική οικονομία είναι ένας τομέας που δεν
έχει ακόμα πλήρως αξιοποιηθεί στην Ελλάδα. Με τη
στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) —είτε συγκεκριμένα για την κοινωνική
επιχειρηματικότητα (συνολικός προϋπολογισμός 6,4
εκατ. EUR) είτε μέσω ενσωματωμένων επιχειρηματικών
δράσεων, η κοινωνική οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί
κατά τη διάρκεια της νέας προγραμματικής περιόδου.
Το γεγονός ότι περισσότερα από 100 εκατ. EUR από
τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
(ΕΚΤ) προορίζονται ειδικά για την προώθηση της
κοινωνικής επιχειρηματικότητας κατά την προγραμματική
περίοδο 2014-2020 και για την επιλογή της κατάλληλης
επενδυτικής προτεραιότητας από το σύνολο των 13
περιφερειών στα επιχειρησιακά προγράμματά τους
καταδεικνύει περίτρανα την πρόθεση των ελληνικών
αρχών να χρησιμοποιήσουν την κοινωνική οικονομία
ως νέο μοντέλο το οποίο θα συμβάλλει στη συνολική
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η κοινωνική
οικονομία αναφέρεται επίσης και στο μνημόνιο
συμφωνίας ως ένα από τα εργαλεία για τη στήριξη της
απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας.
Με τη στήριξη της πολιτικής συνοχής, η ανάπτυξη
της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα αποτελεί

Συνέχεια στη σελ. 7
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Συνέχεια από σελ. 6

μεγάλη ευκαιρία κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και
δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας μεσοπρόθεσμα,
ακόμη και για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Παρακάτω θα βρείτε τρία παραδείγματα έργων που
επικεντρώνονται στην κοινωνική οικονομία στην
Ελλάδα:
Μια υπόθεση όπου όλοι βγαίνουν κερδισμένοι
Η Wise Greece είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση
που λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση με διπλό σκοπό:
προωθεί περισσότερα από 450 ελληνικά προϊόντα
κορυφαίας ποιότητας και μέσα από την πώληση αυτών
αγοράζει τρόφιμα με σκοπό να τα χαρίσει σε ανθρώπους
που έχουν ανάγκη. Η Wise Greece επιλέγει τα καλύτερα
ελληνικά προϊόντα και τα προωθεί σε διάφορα σημεία σε
όλη τη χώρα και στο εξωτερικό. Οι έλληνες παραγωγοί
χαρίζουν ένα ποσοστό των πωλήσεών τους στη Wise
Greece ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες σε
τρόφιμα των φιλανθρωπικών και μη κερδοσκοπικών
οργανώσεων που στηρίζουν τους άστεγους, τα παιδιά και
τους ηλικιωμένους.
Η εταιρεία έχει κερδίσει πολλά βραβεία κοινωνικής
ευθύνης, μεταξύ άλλων το βραβείο βιώσιμης επιχείρησης
και ανάπτυξης στο πλαίσιο των βραβείων «Startup Greece
Awards 2016».
(http://www.en.wisegreece.com/)
Δραστηριότητες κοινωνικής ενσωμάτωσης
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Διαδρομές είναι ένας κοινωνικός
συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην

Αττική που δημιουργήθηκε από εργαζομένους της
Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής
Υγείας. Κύριος στόχος τους είναι η εύρεση απασχόλησης
σε ανθρώπους με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και
η κοινωνική επανένταξή τους. Για να το επιτύχει
αυτό, ο Κοι.Σ.Π.Ε. διαθέτει γραφείο υποστηριζόμενης
απασχόλησης και επαγγελματικής συμβουλευτικής που
βοηθάει τους ανθρώπους με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
να εξασφαλίσουν αλλά και να διατηρήσουν αμειβόμενη
απασχόληση στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Επίσης,
ο συνεταιρισμός συνεργάζεται επίσης με ένα συνεργείο
καθαρισμού, ένα καφενείο και έχει σχέσεις με το εμπόριοαυτές οι δραστηριότητες συμβάλλουν στη δημιουργία
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης για τους πολίτες
εκείνους που έχουν αποκλειστεί από την ελεύθερη αγορά
εργασίας.
(http://koispediadromes.gr)
Σπεύσατε να διαβάσετε τις ειδήσεις!
Η Σχεδία είναι το μόνο ελληνικό περιοδικό δρόμου και
είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Εφημερίδων Δρόμου
(International Network of Street Papers, INSP). Διανέμεται
στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης από τον
Φεβρουάριο του 2013 από άστεγους πολίτες, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να κερδίσουν ένα μικρό εισόδημα και
να βελτιώσουν σταδιακά τις συνθήκες διαβίωσής τους.
Η Σχεδία στηρίζει επίσης την επανένταξη των άπορων
πολιτών μέσα από τη διοργάνωση δραστηριοτήτων
και εκδηλώσεων, όπως τοπικές ποδοσφαιρικές ομάδες,
μαθήματα τέχνης και θεάτρου, κοινωνικές περιηγήσεις
στην Αθήνα (τις «αόρατες διαδρομές») και πολλά ακόμη.
(http://www.shedia.gr/)
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Η Επιτροπή προτείνει το
2018 ως Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Η Επιτροπή στις 30 Αυγούστου 2016, υπέβαλε πρόταση
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την
ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει
να προβάλει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς
της Ευρώπης στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης περί
ιστορίας και ταυτότητας.
Από αρχαιολογικούς χώρους μέχρι μνημεία
αρχιτεκτονικής και από μεσαιωνικά κάστρα μέχρι λαϊκές
παραδόσεις και τέχνες, η πολιτιστική κληρονομιά της
Ευρώπης βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής
μνήμης και ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών. Η
σημαντική πολυμορφία της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για
ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε
κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου. Σε τοπικό
επίπεδο, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά εντείνει
την κοινωνική συνοχή και ένταξη με την αναζωογόνηση
παραμελημένων περιοχών, τη δημιουργία τοπικών
θέσεων εργασίας και την προαγωγή κοινής αντίληψης
για την ιδιότητα του μέλους μιας κοινότητας. Αυτό ισχύει
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν τουρίστες από την
Ευρώπη και εκτός αυτής επισκέπτονται και μαθαίνουν
περισσότερες πληροφορίες, π.χ., για το Αβαείο του Κλυνύ
στη Γαλλία, τα αρχεία του Στέμματος της Αραγωνίας στην
Ισπανία ή το ιστορικό Ναυπηγείο του Γκντανσκ στην
Πολωνία.
Για τους λόγους αυτούς, ιδίως σε μια χρονική στιγμή κατά
την οποία παγκόσμιοι πολιτιστικοί θησαυροί σε ζώνες
συγκρούσεων απειλούνται ή καταστρέφονται σκόπιμα, η
Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτιστική κληρονομιά αξίζει να
έχει ένα Ευρωπαϊκό Έτος – το 2018. Ο κ. Tibor Navrascics,
Ευρωπαίος Επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας

και Αθλητισμού, δήλωσε τα εξής: «Η πολιτιστική
μας κληρονομιά δεν συνιστά απλώς ανάμνηση του
παρελθόντος μας, είναι το κλειδί του μέλλοντος μας.
Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα είναι
μια ευκαιρία για να υπάρξει ευαισθητοποίηση ως προς
την κοινωνική και οικονομική σημασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς και για να προαχθεί η ευρωπαϊκή αριστεία
στον συγκεκριμένο τομέα. Ζητώ από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να υποστηρίξουν την
πρότασή μας και καλώ όλους τους ενδιαφερόμενους να
συμβάλουν στην επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας.»
Επιπλέον, η πολιτιστική κληρονομιά διαδραματίζει
σημαντικό οικονομικό ρόλο. Περισσότερα από 300.000
άτομα απασχολούνται άμεσα στον τομέα της ευρωπαϊκής
πολιτιστικής κληρονομιάς και 7,8 εκατομμύρια θέσεις
εργασίας στην Ευρώπη συνδέονται έμμεσα με την
πολιτιστική κληρονομιά, π.χ. στον τουριστικό και τον
κατασκευαστικό τομέα, τις βοηθητικές υπηρεσίες, όπως
τις μεταφορές, τις υπηρεσίες διερμηνείας, τη συντήρηση
και την ασφάλεια. Μόνο το 2011, η πολιτιστική
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Συνέχεια από σελ. 8

κληρονομιά απέφερε 8,1 δισ. ευρώ στη Γαλλία από τη
λειτουργία μουσείων, ιστορικών χώρων, κτιρίων και
τουριστικών αξιοθέατων, καθώς και από βιβλιοθήκες και
αρχεία.
Η ανακήρυξη του 2018 ως Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς θα δώσει την ευκαιρία να αναδειχθεί η
σημασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και να προβληθούν
οι δυνατότητες της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση,
την ψηφιοποίηση, τις υποδομές, την έρευνα και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων, για να αναφερθούν μόνο ελάχιστοι
από τους τομείς που υποστηρίζονται από ενωσιακά
χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα
«Δημιουργική Ευρώπη». Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και εκστρατείες
ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους θα επιδιωχθούν
απαντήσεις στις προκλήσεις που συνιστούν η μείωση
των δημόσιων προϋπολογισμών για τον πολιτισμό, η
φθίνουσα συμμετοχή σε παραδοσιακές πολιτιστικές
δραστηριότητες, οι περιβαλλοντικές πιέσεις στους
χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς, οι εξελισσόμενες
αξιακές αλυσίδες και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.
Σύμφωνα με την πρόσφατη κοινή ανακοίνωση
«Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές
σχέσεις», θα προαγάγει τη διαφύλαξη της πολιτιστικής

κληρονομιάς ως βασικό στοιχείο των εξωτερικών
πολιτικών της ΕΕ, αναζητώντας τρόπους αντίδρασης στην
εγκληματική καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς
στις εμπόλεμες ζώνες και την παράνομη διακίνηση
πολιτιστικών αγαθών.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Πρόταση απόφασης της Επιτροπής για την ανακήρυξη
του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
Ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό
Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την
πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικό πόρο για μια
βιώσιμη Ευρώπη
Ανακοίνωση της Επιτροπής: «Προς μια ολοκληρωμένη
προσέγγιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της
Ευρώπης»
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης
Σεπτεμβρίου 2015
Έκθεση με τίτλο «Cultural Heritage Counts for Europe»

Έκδοση για την Διεθνοποίηση
της καινοτομίας στις ΜΜΕ:
Case Studies, υποδειγματικές πρακτικές
υποστήριξης και συνέπειες πολιτικών

Case Studies, Exemplary Support Practices
and Policy Implications

Η δημοσίευση διαθέτει δώδεκα μελέτες περιπτώσεων καινοτόμων ΜΜΕ με διορατική
διεθνή δραστηριότητα και μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πλεονεκτημάτων,
αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT) των ευρωπαϊκών μέτρων πολιτικής και
των υποδομών που επιδιώκουν να ενισχύσουν τέτοια διεθνοποίηση. Είναι η πρώτη
επίσημη ευρωπαϊκή μελέτη που διερευνά ρητά και αποκλειστικά τη διεθνή συνεργασία
στον τομέα της καινοτομίας από την πλευρά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Η μελέτη εντόπισε τέσσερις κύριες προσκλήσεις για την διεθνοποίηση της καινοτομίας:
αναγκαιότητα παραμονής στην κορυφή της διεθνούς τεχνολογίας και γνώσης, ίδρυση
επαφών με ξένες χώρες, ενασχόληση με ξένους πολιτισμούς και κουλτούρα και επαφές
με τις κυβερνητικές πολιτικές και τη νομοθεσία, ειδικότερα. Ειδικά μέτρα σε εθνικά και
ευρωπαϊκό επίπεδο θα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

empirica – Dialogic
June 2016

Για πληροφορίες στην πιο κάτω ιστοσελίδα της ΕΕ:
(http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/internationalisationinnovation-smes-case-studies-exemplary-support-practices-and-policy)
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Επιχειρηματικές προτάσεις / Business proposals
•Profile ID: BRIE20160608001
Irish snail producer seeks a manufacturer for
processing snails. An Irish producer of edible
free range helix aspersa muller and helix aspersa maxima, commonly known as petit gris
and gros gris snails is seeking a manufacturing
agreement with a United Kingdom or European company, experienced with this product
to semi process or fully process the snails.
•Profile ID: BRPL20150819001
The polish company located in Lublin, specialized in roasting and distributing coffee, is
looking for new suppliers of green coffee and
instant coffee as a priority.
•Profile ID: BRBE20160805001
The Belgian company is a trader active in different fields of activities such as medical equipment and products, veterinary, agriculture and
breeding, renewable energy and agro-food.
The company is looking for new suppliers of
products and/or services.
•Profile ID: BRUK20160720001
The UK company based in London is a successful and tourism agent and representative
that are looking for new international clients to
add to their portfolio of overseas partners. The
company is looking to establish a commercial
agency agreement with organisation in the
tourism and the cultural heritage sector.
•Profile ID: BRDK20160801001
A Danish designer is urgently seeking a manufacturer who can initially deliver smaller quantities of their sportswear collection due to be
launched in December 2016, to conclude a
manufacturing agreement.
•Profile ID: BRIL20160314001
An Israeli SME specializing in marketing of waste and water treatment chemicals is offering

marketing services to foreign manufacturers
of similar chemicals. The company wishes to
enlarge their product / services portfolio. They
are looking for commercial agency and distribution services agreements.
•Profile ID: BRGR20160627001
Greek company specialized in engineering,
manufacturing and trading of food, flour, animal feed, as well as recycling and food processing equipment is interested in concluding
commercial agency agreements with manufacturers of all kinds of machinery for food
processing in order to represent the partners’
products in Greece.
•Profile ID: BRUK20160711001
UK company seeks passive, interconnect and
electromechanical electronic component manufacturers for long-term partnerships who
are interested in generating export sales in the
UK and Ireland through agency agreements.
As well as sales activity, the company can provide market research and marketing support
services.
•Profile ID: BRHR20160720001
A Croatian company that designs, develops
and manufactures plastic packaging products
is looking for a supplier of oriented polystyrene
(OPS) and polyvinyl chloride (PVC) foils in different colours. The type of cooperation sought
is a commercial agency agreement.
•Profile ID: BRIE20160412001
The Irish company is a supplier of services and
equipment to open libraries used for self-service, stock control and management, library
security, etc. They are offering to act as a distributor for library equipment, both RFID technology-based and other, in the Irish market as
well as seeking a franchise agency agreement
with a developer of library equipment.
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•Profile ID: BRPL20160531001
A small company from Poland which is distributing a set of elements used for swimming pools,
garden swimming pools and Spa, wants to enlarge its product offer for additional elements.
They are searching for manufacturers of various
types of pools and Spa equipment in order to
become their sales representatives, distributors
or agents.
•Profile ID: BOAM20151029001
Armenian producer of organic fertilizers is looking for trade intermediary services.
•Profile ID: BRDK20150812001
A Danish import and wholesale company that
specializes in organic food, is looking for producers of organic dry food, raw materials, tofu
(bean curd) and other products which act as
meat substitutes. The company offers to act as
distributor on the Danish market.
•Profile ID: BRRO20150706001
Romanian company specialized in the import
and bulk/retail trade of building materials and
tools, is willing to offer distribution services to
manufacturers or distributors from other European countries.
•Profile ID: BRUK20160720001
UK company based in London is a successful
travel and tourism and representative that are
looking for new international clients to add to
their portfolio of overseas partners. The company is looking to establish a commercial agency agreement with organisations in the tourism
and the cultural heritage sector.
•Profile ID: BRPL20150825001
Polish producer of paraffin, waxes and specialty industrial paraffin composition seeks manufacturers. The Polish company is specialized in
manufacturing and processing of refined pe-

troleum products and has a wide range of products for various types of industries. The company is looking for manufacturers of slack waxes
which would be used in the company’s existing
portfolio of finished products. The company is
looking for potential partners from Europe, Near
East and Africa.
•Profile ID: BRUK20160824002
UK company looking for a producer of Brandy.
The UK company has a strong experience in the
alcoholic drink on the international level. Specialized in importing and distributing alcoholic
beverages, they are now developing their own
brand of beer and spirits. For this new project,
the company is looking to partner with distillery
that would be willing to produce Brandy under
white label for manufacturing or subcontracting agreements.
•Profile ID: BRRU20160811002
The Russian company from Kurs region is the
producer of natural cosmetics for SPA – procedures, problem skin, hair care and for the body.
The company is looking for manufacturers of
herbal distillates in the framework of a manufacturing agreement.
•Profile ID: BRJO20160619001
A Jordanian company specialized in manufacturing rotary screw compressors seeks a supplier
in Europe for their compressor’s components
through a manufacturing agreement.

Please contact:
Mrs Maria Constantinou,
European Business Support Centre – Cyprus
Enterprise Europe Network
Tel: +357 22 889749, Fax: +357 22 661044,
Email: maria@ccci.org.cy
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου
έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέματα που
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί να
βοηθήσει στη συνεχή οικονομική ανάπτυξη
και προώθηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη νέα Ευρωπαϊκή αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις πιο
κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πληροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομοθεσία,
εμπορικές συνεργασίες από άλλα Κράτη
Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες μας
υποβοηθητικές στις καθημερινές τους δραστηριότητες.
Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους
Ανώτερη Λειτουργός
Τμήμα Εκπαίδευσης & Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, ΚΕΒΕ

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά
στην Ευρώπη
Μηνιαία έκδοση
του ΚΕΒΕ και της
Υπηρεσίας Ενημέρωσης
του Ευρωπαϊκού Κέντρου
Επιχειρηματικής
Στήριξης Κύπρου

Χρειάζεστε εξειδικευμένη
υποστήριξη σε θέματα:
•ευρωπαϊκής νομοθεσίας, προτύπων και πολιτικών
•ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδότηση
•διασυνοριακής συνεργασίας – διεθνοποίησης
Για να υποβάλλετε το ερώτημά σας, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα
επικοινωνίας, και Λειτουργοί του ΚΕΒΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________
Οργανισμός: __________________________________________
E-mail:_______________________________________________
Τηλέφωνο: ____________________________________________

Το ερώτημά σας:

Το ερώτημά σας:

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455,
1509, Λευκωσία
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044
www.bsccyprus.org.cy
e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy
Yπεύθυνοι ύλης:
Στάλω Δημοσθένους
Μαρία Κωνσταντίνου
Δημοσιογραφική
και τεχνική επιμέλεια:

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,
Γραφείο 101, 2003,
Στρόβολος Λευκωσία
τηλ: 22342005,
Fax: 22342006
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044,
στο email: maria@ccci.org.cy ή ταχυδρομικώς στο ΚΕΒΕ
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό
πλαίσιο, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες
πληροφορίες, τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.

een.ec.europa.eu

