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Υποστήριξη επιχειρήσεων-Scale Ups 
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Ποιοι είμαστε;





Innovation: 

Έρευνα,

Καινοτομία, 

Επιχειρηματικότητα
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http://www/


Υποστήριξη MMEInnovation: 

Έρευνα,

Καινοτομία, 

Επιχειρηματικότητα

Μέλος & Συντονιστής
Εnterprise Εurope Νetwork -
ΕΕΝ Hellas

Το δίκτυο EEN είναι το
μεγαλύτερο δίκτυο
υποστήριξης για τις ΜΜΕ
στον κόσμο!
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Εnterprise Europe Network:

Το μεγαλύτερο δίκτυο στήριξης της 

επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον κόσμο
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Europe Enterprise Network: 
Δίκτυο Οργανισμών παγκόσμιας εμβέλειας για 

τη στήριξη Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας
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Στηρίζει 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Και συμπληρωματικά 
Ερευνητικούς Οργανισμούς



Enterprise Europe Network

Προσφερόμενες Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις 
(και ερευνητικούς οργανισμούς)

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

-Partnership Agreements

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Advisory Services

Βάση Δεδομένων με χιλιάδες 

προσφορές συνεργασίας 

Εκδηλώσεις Δικτύωσης 

(Brokerage Event) σε 

όλη την Ευρώπη

Επιχειρηματικές 

Αποστολές (company 

missions) σε όλο τον 

κόσμο

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δυνατότητες 

Χρηματοδότησης 

από Ευρωπαϊκές και 

Εθνικές Πηγές

Ενημέρωση για τη 

νομοθεσία της ΕΕ 

για εξαγωγές στην 

Ενιαία Αγορά

**Θέματα 

Διανοητικής 

Ιδιοκτησίας

**Συμβουλευτική 

Διαχείρισης 

Καινοτομίας

**Συμβουλές 

Επιχειρηματικής 

Ανάπτυξης
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Προσφερόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες 

από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ΕΕΝ Hellas
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r 1. Πληροφόρηση για χρηματοδοτικές δυνατότητες επιχειρήσεων 

2. Συμβουλευτική για αξιοποίηση χρηματοδοτικών δυνατοτήτων

3. Δικτύωση Ερευνητικών Οργανισμών για διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες

4. Δικτύωση Επιχειρήσεων για διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες 

5. Δικτύωση Επιχειρήσεων για διεθνείς εμπορικές συνεργασίες

6. Πληροφόρηση & συμβουλευτική για θέματα εξαγωγικής δραστηριότητας 
στην αγορά της ΕΕ

7. Πληροφόρηση και συμβουλευτική για  θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας

8. Δικτύωση Επιχειρήσεων ή/και Ερευνητικών Οργανισμών για τεχνολογικές
συνεργασίες

http://www/


EEN-Hellas-Scale
w

w
w

.e
n

te
rp

ri
s

e
-h

e
ll

a
s

.g
r

Υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων για κλιμάκωση

των δραστηριοτήτων τους μέσα στην Ενιαία Αγορά

Supporting innovative companies scaling up their 

activities in the Single Market

http://www/
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Το EEN-Hellas-SCALE σε λίγες 
γραμμές... 

• Ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής υποψήφιων επιχειρήσεων, χαρτογράφηση 
εταίρων/υποψηφίων επιχειρήσεων & αξιολόγηση (Προπαρασκευαστικό 
Στάδιο)

• Παροχή Υπηρεσιών στη βάση των αναγκών των επιχειρήσεων
• συμβουλευτική

• εκπαιδευτικές δράσεις

• δικτύωση/ανάπτυξη συνεργασιών με πρόσβαση στο ΕΕΝ

• πληροφόρηση για χρηματοδοτικά εργαλεία κτλ.

• Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης για επιλεγμένο αριθμό επιχειρήσεων

http://www/


w
w

w
.e

n
te

rp
ri

s
e

-h
e

ll
a

s
.g

r
Αποδέκτες του έργου –
Ποιοι μπορούν να επωφεληθούν;

Ευρύτερο οικοσύστημα 
Καινοτομίας & 

Επιχειρηματικότητας

Επιχειρήσεις Scale Ups 

Υποστήριξη μέσω 
εκπαιδευτικών Δράσεων &

Πληροφόρησης

Scale Ups

Αποδέκτες όλων των 
Υπηρεσιών (και 

συμβουλευτικής 
υποστήριξης)

http://www/


Start-ups και Scale-ups

Ανάπτυξη Ώριμη, εδραιωμένη 
επιχείρηση



Κύρια αποτελέσματα έρευνας «SCALING UP 

CHALLENGES – Καταγράφοντας τα σημεία- κλειδιά»



Αναγκαίες προϋποθέσεις αλλά και προκλήσεις για scaling 
up:

 Ρευστότητα-Δυνατότητα Χρηματοδότησης 
 Γνώση της Αγοράς 
 Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ: Από τις προκλήσεις που μία νέα ελληνική επιχείρηση 

αντιμετωπίζει σήμερα ποιες θεωρείτε ότι είναι οι σημαντικότερες;

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Ποιες θεωρείτε ως αναγκαίες 

προϋποθέσεις για την επιχειρηματική ανάπτυξη (scaling up) 

μίας νέας ελληνικής επιχείρησης;



ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Ποιες θεωρείτε τις 

σημαντικότερες δυσχέρειες για την πρόσβαση σε διεθνείς αγορές;

 Kατάλληλες επαφές

 Aναγνωρισιμότητα του brand

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ: Πόσο καλά είστε ενημερωμένοι για τις διαθέσιμες πηγές 

χρηματοδότησης και για τους όρους λήψης χρηματοδότησης από κάθε πηγή;

 Μη επιστρεπτέες επιδοτήσεις από ΕΕ, αλλά 

και Εθνικά Προγράμματα

 Χρηματοδότηση από επενδυτικά κεφάλαια



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ποια θεωρείτε ότι είναι τα στοιχεία σχετικά με το Ανθρώπινο 

Κεφάλαιο μίας νέας επιχείρησης που είναι κρίσιμα για την ανάπτυξή της;

 Αποτελεσματική Ηγεσία

 Ανεύρεση εξειδικευμένου ανθρωπίνου 

δυναμικού, αλλά και η διατήρησή του

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ: Σε ποια πεδία θεωρείτε ότι ΔΕΝ υφίσταται επαρκής 

ή/και ικανοποιητική υποστήριξη από αρμόδιους φορείς (εντός χώρας ή στην Ε.Ε.);

 Υποστήριξη για την πρόσβαση σε νέους 

πελάτες/αγορές

 Στήριξη ελληνικού ανθρωπίνου Κεφαλαίου



Κύρια πεδία στα οποία προσφέρουμε τη στήριξη είναι τα εξής:

 Υποστήριξη διεθνών συνεργασιών (εύρεση συνεργάτη και υποστήριξη 
σύμβασης)

 Know -How Transfer agreements (trade secrets) για την εμπορική 
αξιοποίηση ειδικής τεχνογνωσίας και καινοτομίας μέσω licensing σε άλλες 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς διεθνώς

 Ενημέρωση για νομοθεσία και για θεσμικό πλαίσιο αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιούνται (εκτός άλλων και νομοθεσία ανταγωνισμού)

 Ενημέρωση για χρηματοδοτικές πηγές σε μία από κοινού εξέταση του 
χρηματοδοτικού μοντέλου (ευρωπαικά προγράμματα αλλά και υποστήριξη 
για το risk assessment σε σχέση με ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται)

 Υποστήριξη για την ενίσχυση της επιχειρηματικής ομάδας - capacity 
building ομάδας



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!


