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ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2014
1. Γενικά
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το διαγωνισμό για τα ευρωπαϊκά βραβεία
προώθησης της επιχειρηματικότητας για το 2014. Πρόκειται για διαγωνισμό
που επιβραβεύει τις πιο δημιουργικές και επιτυχημένες πρωτοβουλίες
δημόσιων φορέων και συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ΕΕ με
τις οποίες υποστηρίζεται η επιχειρηματικότητα, και ιδίως οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Τώρα αρχίζει η πρώτη φάση του διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί
σε εθνικό επίπεδο, ενώ τον Μάιο θα επιλεγούν οι νικητές κάθε χώρας, οι
οποίοι θα διαγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Απώτερος στόχος των
συμμετεχόντων είναι να κερδίσουν το μεγάλο βραβείο της κριτικής επιτροπής,
το οποίο θα απονεμηθεί στη Νάπολη τον Οκτώβριο.
Από το 2006, τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας
ανταμείβουν την αριστεία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και των
μικρών επιχειρήσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Από τότε
που ξεκίνησε ο διαγωνισμός έχουν διαγωνιστεί περισσότερα από 2 500 έργα,
τα οποία υποστήριξαν συνολικά τη δημιουργία άνω των 10 000 νέων
επιχειρήσεων. Στόχοι των βραβείων είναι να εντοπίζονται και να
αναγνωρίζονται επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνονται για την προώθηση των επιχειρήσεων και της
επιχειρηματικότητας, να προβάλλονται και να διαδίδονται παραδείγματα
βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να αυξηθεί η
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες
στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να δοθεί ενθάρρυνση και έμπνευση στους
επίδοξους επιχειρηματίες.
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2. Κατηγορίες Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και
επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων
και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες
πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά
με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή
ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.
Περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:
 Προώθηση της επιχειρηματικότητας
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι
οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους
ανθρώπους και γυναίκες
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που
στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων
 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό
επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων,
απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και
εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think
Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
 Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι
επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό
και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να
ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές
Ένωσης.

πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις
ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές
επωφεληθούν περισσότερο από τις
τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής

 Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες
αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους
μέσω, παραδείγματος χάρη, της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της
εξεύρεσης εταίρων, καθώς και της χρηματοδότησης.
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 Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα
Επιβραβεύονται εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες από τις
αρχές ή τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προάγουν την
εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της
κατηγορίας αυτής, επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση
της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα
σε ανέργους και, κυρίως, σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες,
σε άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές
μειονότητες.
Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να προέρχεται από
οποιαδήποτε κατηγορία και θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα θεωρηθεί η
πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία προώθησης της
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
3. Επιλέξιμοι φορείς
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι εξής φορείς από οποιαδήποτε
χώρα της Ε.Ε. ή τις συνδεδεμένες στο πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα
και την Καινοτομία (CIP) χώρες της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας ή
της Τουρκίας :





Εθνικές αρχές
Περιφέρειες
Δήμοι
Συμπράξεις φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

4. Διαδικασία επιλογής
Κάθε Κράτος Μέλος έχει το δικαίωμα να αποστείλει για συμμετοχή στον
ευρωπαϊκό διαγωνισμό έως δύο (2) υποψηφιότητες, από δύο (2) διαφορετικές
κατηγορίες. Η καλύτερη πρόταση που θα επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Κριτική
Επιτροπή, θα βραβευθεί κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας στην Ε.Ε.
Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής, ενώ μόνον οι συμμετέχοντες που θα
ολοκληρώσουν την αρχική διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο θα έχουν
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο τελικό στάδιο:
 1ο στάδιο (εθνικό): επιλογή από Επιτροπή που ορίζεται από το Γενικό
Γραμματέα Βιομηχανίας των προτάσεων που θα προκριθούν στο
ευρωπαϊκό σκέλος του διαγωνισμού.
 2ο στάδιο (ευρωπαϊκό): επιλογή από μια υψηλού επιπέδου Ευρωπαϊκή
Κριτική Επιτροπή των καλύτερων συμμετοχών (shortlist).
5. Διαδικασία συμμετοχής
Οι εκπρόσωποι των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή
συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν συμβάλει στην
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ενίσχυση της οικονομίας των οικείων περιοχών τους, και είναι ενεργές για 2
χρόνια τουλάχιστον, καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας το αργότερο έως τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014.
Ειδικότερα, η διαδικασία συμμετοχής στο διαγωνισμό περιλαμβάνει:
1. Συμπλήρωση της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.
2. ΥΠΟΒΟΛΗ της ανωτέρω αίτησης, καθώς και δύο (2) έντυπων αντιγράφων
της πρότασης και ενός (1) αντιγράφου σε ηλεκτρονική μορφή (CD-ROM)
ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Πλατεία Κάνιγγος, Aθήνα, Τ.Κ.10181
Επισημαίνεται, ότι ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει την ένδειξη:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2014
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
καθώς επίσης, να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο εξωτερικά,
προκειμένου να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία.
6. Περισσότερες πληροφορίες
Η αίτηση συμμετοχής και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο που περιλαμβάνει
οδηγίες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, αναρτώνται και στις
διαδικτυακές διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
http://www.ggb.gr//ραστηριότητες/Ευρωπαϊκά/ιεθνήΘέματα/Ευρωπαϊκά
Βραβεία/tabid/126/language/el-GR/Default.aspx και
https://www.facebook.com/EvropaikaVraveiaEpixeirimatikotitas?ref=stre
am και
http://www.startupgreece.gov.gr/el/competitions
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων
Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, μπορούν να αναζητηθούν στην
ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/europeanenterpriseawards/index_el.htm
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν με τα αρμόδια
εθνικά σημεία επαφής της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας:
ΣΑΝΙΩΤΗ ΛΗΔΑ-ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Πλατεία Κάνιγγος, Aθήνα, 101 81
Tηλ: +30 210 3893822 / +30 210 3893823
Fax: +30 210 3893911
Lsanioti@ggb.gr
NikolopoulouO@ggb.gr
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.
.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
(υπόψιν κκ. Λ. Σανιώτη & Ο. Νικολοπούλου)
Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.10181 Aθήνα
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
4) ΠΕΔ της Χώρας
5) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
8) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου)
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
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- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- ΕνημερώσειςΑνακοινώσεις)
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
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