ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποκτήστε πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ
Ενισχύστε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας
• Είστε ιδιοκτήτης ή διευθυντικό στέλεχος Μικρομεσαίας Επιχείρησης;
• Παρέχετε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις;
• Επιθυμείτε να ενισχύσετε την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής σας;
• Αναζητείτε τρόπους για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς της;
• Θέλετε να αναπτύξετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες;
Ενημερωθείτε άμεσα για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τα χρηματοδοτικά
προγράμματα της ΕΕ!
Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο πιο ολοκληρωμένο σεμινάριο κατάρτισης
που επικεντρώνεται στις ανάγκες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
και προσφέρει η GrantXpert Consulting Ltd!

Ημερομηνίες και τόπος διεξαγωγής:
Λευκωσία 17 Μαΐου 2018 Ξενοδοχείο Hilton Park
Γλώσσα σεμιναρίου: Ελληνικά
Εκπαιδεύτρια: Δρ. Σίλια Χατζηχριστοδούλου

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;
• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας μέσα
από την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας·
• Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το εξωτερικό
σε ό,τι αφορά τον τομέα δραστηριοποίησής σας·
• Δικτύωση και ανάπτυξη νέων συνεργασιών με εταίρους από την Κύπρο
και την Ευρώπη με σκοπό τη διεθνοποίηση των εργασιών σας·
• Συστηματική κατάρτιση και περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρείας σας

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
• Ιδιοκτήτες / Ιδρυτές Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Διευθυντικά Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και νεοφυών επιχειρήσεων
• Συμβούλους Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» αποσκοπεί
στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρουν τα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα Χρηματοδότησης στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων Χρηματοδότησης, αφού απώτερος στόχος της ΕΕ
είναι η ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους!

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
• να εντοπίζουν τις χρηματοδοτήσεις που είναι κατάλληλες για την επιχείρησή τους, ανάλογα
με τις ανάγκες και τους στόχους της, καθώς και τον τρόπο αξιοποίησής τους·
• να πραγματοποιούν στρατηγικό σχεδιασμό για άντληση κονδυλίων από συγκεκριμένα χρηματοδοτικά
προγράμματα
• να κατανοούν τα συνηθισμένα λάθη που γίνονται στην ετοιμασία προτάσεων και να γνωρίζουν
τους τρόπους αποφυγής τους·
• να γνωρίζουν μυστικά και συμβουλές για τη συγγραφή και κατάθεση επιτυχημένων αιτήσεων
μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση προηγούμενων επιτυχημένων έργων που έχουν επιχορηγηθεί
από Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία έχουν εμπλακεί κυπριακές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις·
• να εξασφαλίζουν συνεχή ενημέρωση από στοχευμένες ιστοσελίδες και ενημερωτικές πύλες σε σχέση
με νέα χρηματοδοτικά προγράμματα·
• να γνωρίζουν τρόπους αναζήτησης συνεργατών για διεύρυνση του δικτύου συνεργατών τους
στην Κύπρο και στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής
και συνεργασίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ENOTHTA 1: Εισαγωγή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ENOTHTA 2: Ευρωπαϊκές στρατηγικές (πεδία πολιτικής της ΕΕ) και πώς συνδέονται
με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
ENOTHTA 3: Nέα Προγράμματα για το 2014-2020 που ενδιαφέρουν τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
ENOTHTA 4: Μεταφορά Καλών Πρακτικών και Εμπειριών από προηγούμενες
επιτυχημένες προτάσεις κυπριακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Πρακτική άσκηση.
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα μπορούν ελεύθερα να θέτουν
ερωτήματα και να εκφέρουν τις απόψεις τους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑΣ
Δρ Σίλια Χατζηχριστοδούλου, Ιδρυτής και Γενική Διευθύντρια της εταιρείας GrantXpert Consulting
Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 έργα επιχορηγημένα από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα η εταιρεία της έχει βοηθήσει κυπριακούς οργανισμούς
να εξασφαλίσουν πέραν των 6.5 εκ. ευρώ από προγράμματα χρηματοδότησης.
Είναι συχνά ομιλήτρια και εκπαιδεύτρια σε σεμινάρια και συνέδρια για
τα Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Αποφοίτησε με άριστα από το London School of Economics and Political Science
(BSc Accounting & Finance) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές
στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (MPhil in Management Studies). Ολοκλήρωσε
τις διδακτορικές της σπουδές το 2013 στο Πανεπιστήμιο του Sheﬃeld.
Η GrantXpert Consulting θεωρείται ως μία από τις πιο επιτυχημένες συμβουλευτικές εταιρείες
της Κύπρου στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και είναι μία εκ των τριών εταιρειών
που ανήκουν στο Task Force για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου,
αναλαμβάνοντας την καθοδήγηση στην ετοιμασία αιτήσεων εκ μέρους των κυπριακών Πανεπιστημίων,
ερευνητικών κέντρων, Δήμων και άλλων μεγάλων οργανισμών.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής: €219 + ΦΠΑ
Επιχορήγηση ΑνΑΔ: €119
Πληρωτέο από συμμετέχοντα: €100 + ΦΠΑ (€41,61)
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο
«Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις», παρακαλούμε
όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε
το Έντυπο Συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση
admin@grantxpert.eu
μέχρι τις 10/05/2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε
να επικοινωνήσετε με την κ. Έλενα Στυλιανού:
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλέφωνο: 22 669266
Φαξ: 22 669256
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: admin@grantxpert.eu

Η προδιαγραφή του προγράμματος έχει εγκριθεί
από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

