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Χρηματοδοτώντας... σταυροδρόμια!
Συμβουλές προς νέους επιχειρηματίες δόθηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε

στον χώρο OK!Thess
 06/02/2019 22:44 0

 FACEBOOK   TWITTER   GOOGLE +   COMMENTS

Κατερίνα Δηλαβεράκη

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στον χώρο του OK!Thess η ημερίδα «Funding Crossroads» από Το Κέντρο Επιχειρηματικής

και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) και το Hellenic Design Centre, στο πλαίσιο του έργου Innova-FI.

Πολλοί νέοι επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενοι παραβρέθηκαν για να παρακολουθήσουν την ημερίδα η οποία ξεκίνησε

στις 16:30μμ και διήρκεσε μέχρι της 20:00μμ.

Τα μικροδάνεια

Το πρόγραμμα Microstars ήταν ένα από αυτά που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, από την Δέσποινα Καμπουρίδου,

στέλεχος του ΚΕΠΑ. Το Microstars είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει μικροδάνεια σε νέους επιχειρηματίες ώστε να

μπορέσουν να στηρίξουν το ξεκίνημα της επιχείρησής τους. Η αίτηση δανείου μπορεί να γίνει μέσω online πλατφόρμας,

και να προχωρήσει εφόσον η επιχείρηση που ζητά το δάνειο πληρεί κάποια βασικά κριτήρια.

«Την περίοδο 2017-2018 έχουν δοθεί 532 μικροδάνεια. Το 55% από αυτά σε νέους επιχειρηματίες ενώ το 75% των

επιχειρηματιών που πήραν μικροδάνειο το χρησιμοποίησαν για να αγοράσουν εξοπλισμό», σημείωσε κατά την ομιλία

της η Δέσποινα Καμπουρίδου.
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 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 

Σύμφωνα με την ομιλήτρια, στα επόμενα βήματα για το πρόγραμμα προβλέπεται η γεωγραφική επέκταση, η ανάπτυξη

νέων υπηρεσιών, η δημιουργία συνεργασιών με λοιπές πρωτοβουλίες αλλά και η θεσμική υποστήριξη στον σχεδιασμό

εργαλείων.

Χρηματοδοτώντας την καινοτομία

Το ΕΠΑΝΕΚ, επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, ήταν ένα ακόμη πρόγραμμα

το οποίο συζητήθηκε στο πλαίσιο της ημερίδας. Κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν

μέσω των ήδη υλοποιημένων δράσεών του είναι οι 15.100 επιχειρήσεις στις δράσεις της επιχειρηματικότητας, τα 586

έργα στο πλαίσιο της δράσης ερευνώ-δημιουργώ-καινοτομώ, με τη συμμετοχή 730 επιχειρήσεων, οι 7.800 επιχειρήσεις

που θα χρηματοδοτηθούν από τα ταμεία χαρτοφυλακίου και οι 3.000 θέσεις εργασίες οι οποίες δημιουργούνται από τα

μέχρι τώρα ενταγμένα έργα επιχειρηματικότητας του ΕΤΠΑ.

Διαγωνισμός MIT Enterprise Forum Greece

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε επίσης ο διαγωνισμός «MIT Enterprise Forum Greece», ο οποίος διεξάγεται για πέμπτη

συνεχόμενη φορά στην Ελλάδα και έχει ως στόχο τη δυναμική ανάπτυξη, την αναβάθμιση και διασύνδεση των νέων

ελληνικών επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομάδων, που καινοτομούν. Σύμφωνα με την ομιλήτρια, Αντιγόνη

Μολοδανώφ, το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού είναι το κομμάτι της επιλογής. Στη συνέχεια οι 35 περίπου ομάδες που

επιλεχθούν θα συμμετέχουν σε business skills workshops, καθώς θα καθοδηγούνται από Έλληνες και ξένους

επαγγελματίες (mentoring). Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη και βράβευση των ταλαντούχων ελληνικών ομάδων και η

προβολή τους διεθνώς μέσα από το δίκτυο του MIT Enterprise Forum. Οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό γίνονται μέχρι

αύριο και δεν θα δοθεί άλλη παράταση.

Ο Γιώργος Μπότζιος, συνιδρυτής και CEO της Fieldscale, ήταν ένας από τους ομιλητές της ημερίδας. Κατά την ομιλία

του έδωσε χρήσιμες συμβουλές για τους νέους επιχειρηματίες ενώ σημείωσε πως: «Ένα κλισέ που υπάρχει είναι το ότι

οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσουν κάτι γιατί είναι στην Ελλάδα, εμείς ευτυχώς δεν ακούσαμε αυτό το κλισέ και

τώρα έχουμε εξαπλωθεί παγκόσμια».

Ο συνιδρυτής και οικονομικός διευθυντής της νέας και βραβευμένης Bubbllz, Γιώργος Θρασκιάς, συμμετείχε επίσης

στην ημερίδα. «Μind the gap» ήταν το μήνυμα που πέρασε στους ακροατές, θέλοντας να τονίσει τα «εμπόδια» τα οποία

πρέπει να προσέχει ένας νέος επιχειρηματίας ξεκινώντας να υλοποιήσει την ιδέα του.

 18/02/2019 12:46

Brexit: Ανεξάρτητοι επτά βουλευτές των Εργατικών λόγω
Κόρμπιν
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 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ 

 17/02/2019 16:54

Η σεζόν λαμβάνει τέλος για τον Ηρακλή (videos)

 18/02/2019 12:15

ΕΥΑΘ και Εγνατία Οδός παίρνουν το δρόμο της
ιδιωτικοποίησης

 19/02/2019 08:12

Eπίδομα παιδιού: Πότε θα ξανανοίξει η πλατφόρμα για την
υποβολή νέων αιτήσεων

 18/02/2019 11:00

Αντετοκούνμπο: "Ελπίζω να έκανα όλους τους Έλληνες
υπερήφανους" (video)

 18/02/2019 17:30

Ο Ζακ δεν πέθανε από την άγρια βία που υπέστη, λέει ο
τεχνικός σύμβουλος του κοσμηματοπώλη

 20/02/2019 11:20

Αντιρατσιστική συγκέντρωση στη Νεάπολη
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 ΣΧΟΛΙΑ 

 ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 

0 σχόλια

Πρόσθετο σχολίων στο Facebook

Προσθέστε ένα σχόλιο... 

 19/02/2019 19:06

Ο ΕΦΚ στον καφέ εκτόξευσε
τις τιμές και μείωσε την
κατανάλωση

 19/02/2019 18:48

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα
10 περιφερειακά λιμάνια που
ανήκουν στο ΤΑΙΠΕΔ

 19/02/2019 18:14

Δεν κατόρθωσε να
διατηρήσει τα
ενδοσυνεδριακά κέρδη το
Χρηματιστήριο

 19/02/2019 17:01

Σχέδια για τεχνολογικό
πάρκο νέου τύπου στη
Θεσσαλονίκη

 19/02/2019 15:48

Η ΔΕΘ στη Λάρισα για την 2η
Agrothessaly

 19/02/2019 13:49

Κατά 50 δισ. ευρώ θα
μειώσουν τα "κόκκινα"
δάνεια οι ελληνικές τράπεζες

 19/02/2019 13:36

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση της
Κομισιόν για τις καινοτόμες
καθαρές ενεργειακές
τεχνολογίες

 19/02/2019 13:17

Επιχειρηματίες τουριστικών
καταλυμάτων: Το airbnb
απειλεί την κοινωνική συνοχή

 17/02/2019 11:28

Η πρόταση της εισαγγελέως
ανηλίκων για τον 12χρονο
μαθητή στην Καλαμαριά

 17/02/2019 09:20

Γ. Γραμματικάκης: Με τις
"Πρέσπες" ανοίγουν δρόμοι
συνεργασίας που θα
ευνοήσουν το μέλλον του
ελληνικού λαού

 18/02/2019 17:46

Υπόθεση Κοεμτζή: Είχαν
αγνοήσει τον αυτόπτη
μάρτυρα, που αλλάζει τώρα
τα δεδομένα για το θάνατο
της 22χρονης στο ΑΠΘ

 17/02/2019 14:10

Οργισμένοι στους δρόμους
οι κάτοικοι Κορδελιού-
Ευόσμου για τη δυσοσμία
(φωτογραφίες)

 15/02/2

Άρχισα
Thessa
Forum
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 18/02/2019 19:25

Φοροδιαφυγή και
λαθρεμπόριο σε 1 στα 3
πρατήρια υγρών καυσίμων
που ελέγχθηκαν

 18/02/2019 18:35

Κακό «ποδαρικό» με 22.333
περισσότερες απολύσεις τον
Ιανουάριο του 2019

 18/02/2019 18:00

Άνοδος 1,89% στο
Χρηματιστήριο -Μεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον για
τις τραπεζικές μετοχές

 18/02/2019 17:15

Βρήκαν δουλειά αφού
εκπαιδεύτηκαν δωρεάν

 18/02/2019 15:51

"Κόκκινα" σε ποσοστό 43,5%
τα δάνεια στην Ελλάδα

 18/02/2019 15:47

Κατώτατος μισθός:
Εγκύκλιος για την εφαρμογή
της αύξησης

 17/02/2019 20:30

Ο νέος νόμος Κατσέλη, οι
τράπεζες και οι κίνδυνοι

 17/02/2019 20:13

"H Ελλάδα καλωσορίζει τις
επενδύσεις"

 17/02/2019 09:00

Στα πέντε δις ευρώ ετησίως οι
πωλήσεις των ελληνικών
εταιρειών στη Βουλγαρία

 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
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