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1 Εισαγωγή

1.1. Ιστορικό

Η έκθεση-πλαίσιο είναι το αποτέλεσμα
μιας σειράς δραστηριοτήτων που
αναλήφθηκαν από το έργο Inclusive
Business Launch Pad - Ένα πρόγραμμα
επιτάχυνσης για μειονεκτούντες
επιχειρηματίες σε μικροεπιχειρήσεις (IB
Launch Pad). Αναπτύχθηκε με σκοπό την
κατανόηση των διαφορετικών εθνικών
πλαισίων και των προκλήσεων που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της
ομάδας-στόχου στην πρόσβασή τους σε
υποστήριξη και κατάρτιση και στην
ανάπτυξη των (μικρο)επιχειρήσεών τους. 

Το έργο απευθύνεται σε επιχειρηματίες
και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων που
σήμερα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή
παραποίηση, όπως για παράδειγμα
μετανάστες, άτομα με αναπηρίες,
μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα άνω των
50 ετών και γυναίκες.
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Ο γενικός στόχος του παραδοτέου 1 (IO1) του
IB Launch Pad είναι να συγκεντρωθούν
πληροφορίες από τέσσερις χώρες-εταίρους:
Αυστρία, Κύπρος, Ολλανδία και Ηνωμένο
Βασίλειο. Θα αποκτηθούν γνώσεις σχετικά με
τις ανάγκες, τα κενά και τις προκλήσεις της
ομάδας-στόχου στη σχετική χώρα,
προκειμένου να δοθούν συστάσεις για την
κατάρτιση και την υποστήριξη για την αρχική
δημιουργία, την ανάπτυξη, τη συνέχιση και
την επέκταση της επιχείρησής τους. 

Η έκθεση υποστηρίζεται από πρωτογενή και
δευτερογενή δεδομένα, τα οποία
συγκεντρώθηκαν από τους εταίρους του
έργου με τη μορφή έρευνας γραφείου,
ομάδων εστίασης και συνεντεύξεων. Το
πλαίσιο αποσκοπεί στην ανύψωση της
καινοτομίας στην παροχή επιχειρηματικών
υπηρεσιών, αξιολογώντας τις προοπτικές του
περιεχομένου και της προσβασιμότητας.
Επιπλέον, αποσκοπεί στην ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μοναδικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα-
στόχος, ώστε να υποστηριχθεί η προσαρμογή
των υφιστάμενων και η πιθανή ανάπτυξη
νέων επιχειρηματικών υπηρεσιών. Ειδικότερα,
τα ευρήματα θα υποστηρίξουν τον σχεδιασμό
του προγράμματος σπουδών και των
ενοτήτων των επόμενων αποτελεσμάτων του
έργου και θα προσφέρουν καθοδήγηση στους
φορείς χάραξης πολιτικής και στους
οργανισμούς υποστήριξης στο πλαίσιο της
εταιρικής σχέσης.



1.2. Μεθοδολογία και πεδίο εφαρμογής
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων στο παραδοτέο 1 (O1)
συνδύασε ποσοτικές και ποιοτικές προσεγγίσεις, μέσω της συλλογής δευτερογενών και
πρωτογενών δεδομένων, προκειμένου να κατανοηθεί το τρέχον πλαίσιο που περιβάλλει
τις μικροεπιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν τυχόν
μειονεκτήματα ή εσφαλμένη εκπροσώπηση στις χώρες εταίρους (Σχήμα 1).

Αρχικά, πραγματοποίησαν έρευνα γραφείου για να συγκεντρώσουν σχετικά
δευτερογενή δεδομένα και στατιστικά στοιχεία που αφορούσαν κυρίως το θέμα της
επιχειρηματικότητας και να εντοπίσουν τυχόν υποβόσκουσες ανάγκες και κενά.
Δεύτερον, διεξήγαγαν ημι-δομημένες ομάδες εστίασης με επιχειρηματίες και
ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σήμερα μειονεκτήματα,
για να διερευνήσουν περαιτέρω συναφή θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και
τις προκλήσεις στη χώρα τους.
Τρίτον, διεξήγαγαν συνεντεύξεις με υποστηρικτικούς φορείς και οργανώσεις σχετικά
με τα ευρήματα της έρευνας γραφείου και των ομάδων εστίασης.
Τέλος, ανέπτυξαν μια συλλογή εθνικών εκθέσεων με τα κύρια αποτελέσματα και τις
πιθανές ιδέες της συλλογής δεδομένων που έγινε σε κάθε χώρα εταίρο (βλ.
παράρτημα).

Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές και τα εργαλεία για τη συλλογή δεδομένων,
οι εταίροι ανέλαβαν τέσσερις κύριες δραστηριότητες σε σχέση με τα εθνικά τους
πλαίσια.



1.2. Μεθοδολογία και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα έκθεση-πλαίσιο βασίζεται στις εθνικές εκθέσεις που υπέβαλε κάθε εταίρος.
Περιλαμβάνει μια επισκόπηση των κύριων προκλήσεων που διαπιστώθηκαν, καθώς και
των κενών και των αδυναμιών που συζητήθηκαν σχετικά με τις παρεχόμενες προσφορές
υποστήριξης και κατάρτισης, όπως τις αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες που
βρίσκονται στο επίκεντρο και οι υποστηρικτικοί φορείς και οργανώσεις. Τα
αποτελέσματα παρέχουν μια καλή κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ομάδων-
στόχων στις χώρες-εταίρους και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη μελλοντική πορεία
του έργου. Το πεδίο εφαρμογής και το χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων
παρουσιάζονται στον πίνακα 1, παρακάτω.
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2 Κύρια αποτελέσματα

2.1. Συγκριτικά στοιχεία στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας
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Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται συγκριτικός πίνακας με τα υπάρχοντα δευτερογενή
δεδομένα από τις χώρες εταίρους που συγκεντρώθηκαν με έρευνα γραφείου. Τα
αριθμητικά και στατιστικά στοιχεία παρέχουν μια συνολική εικόνα των εθνικών
πλαισίων της Αυστρίας, της Κύπρου, της Ολλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο
πίνακας παρουσιάζει τα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή της
ολοκλήρωσης της έρευνας γραφείου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται
κυρίως από εθνικές στατιστικές εκθέσεις (μικροεπιχειρήσεις και επιχειρηματίες) και
στοιχεία του Global Entrepreneurship Monitor (Επιχειρηματική συμπεριφορά και στάσεις,
συνθήκες πλαισίου επιχειρηματικότητας).

(ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)



2.1. Συγκριτικά στοιχεία στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας
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2.1. Συγκριτικά στοιχεία στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας

Τα στοιχεία από τον πίνακα 2 δείχνουν ότι όλες οι χώρες εταίροι της
κοινοπραξίας IBL βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις μικροεπιχειρήσεις. Το
υψηλότερο ποσοστό μικρο-επιχειρήσεων εντοπίζεται στην Ολλανδία (95,6%).
Δυστυχώς, τα στοιχεία και οι στατιστικές των μειονεκτούντων ομάδων είναι
σπάνιο να βρεθούν. Αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι οι σχετικές εθνικές
στατιστικές εκθέσεις δεν δίνουν ακόμη αρκετή προσοχή στην ειδική κατάσταση
των ομάδων-στόχων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για τις ευρωπαϊκές χώρες που παρέχονται από το GEM,
για το πιο πρόσφατο έτος συμμετοχής στη μελέτη, οι χώρες του παρόντος έργου έχουν
σχετικά υψηλή επιχειρηματική δραστηριότητα σε πρώιμο στάδιο και επίσης υψηλό
ποσοστό καθιερωμένων επιχειρηματιών.

8

Για παράδειγμα, το έτος 2018, η Ολλανδία κατέλαβε την 1η θέση και η Αυστρία την 3η
θέση στην Ευρώπη όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα σε πρώιμο στάδιο.
Σε σχέση με το ποσοστό καθιερωμένης ιδιοκτησίας, για παράδειγμα, ένα ποσοστό άνω
του 10% θεωρείται πολύ καλό, μεταξύ 10-8% θεωρείται καλό επίπεδο δραστηριότητας
και κάτω του 6 θεωρείται χαμηλό.



2.1. Συγκριτικά στοιχεία στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας
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Παραδόξως, η Ολλανδία παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό ατόμων με
αντιλαμβανόμενες ικανότητες να γίνουν επιχειρηματίες, με την Κύπρο να σημειώνει το
υψηλότερο ποσοστό (58%). Αντίθετα, η Κύπρος παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό
αντιλαμβανόμενων δυνατοτήτων, ενώ η Ολλανδία το υψηλότερο (65%). Όσον αφορά το
φόβο της αποτυχίας, η Ολλανδία εμφανίζει το χαμηλότερο ποσοστό (27%), με το
Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστρία να σημειώνουν το υψηλότερο ποσοστό (45%) μεταξύ
των συμμετεχουσών χωρών.

Τα δεδομένα που αφορούν την επιχειρηματική συμπεριφορά και τις στάσεις που
παρουσιάζονται στο Σχήμα 3 συμφωνούν με την επιχειρηματική δραστηριότητα που
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, με την Ολλανδία να είναι η χώρα με την υψηλότερη
αντίληψη ευκαιριών και τον χαμηλότερο φόβο αποτυχίας, έχοντας επίσης την
υψηλότερη επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο στην αρχική όσο και στη σταθερή
επιχειρηματικότητα.



2.1. Συγκριτικά στοιχεία στο πλαίσιο της
επιχειρηματικότητας
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Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του διαγράμματος 4, η Ολλανδία έχει επίσης τις
καλύτερες συνθήκες πλαισίου μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών. Είναι πρώτη σε κάθε
ένα από τα στοιχεία που αναλύθηκαν. Παρ' όλα αυτά, η επιχειρηματική εκπαίδευση είναι
ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να εξεταστεί σε όλες τις χώρες του έργου IBL, ιδίως
όσον αφορά την εκπαίδευση στα σχολεία, όπως μπορούμε να δούμε ως τον παράγοντα
με τις χαμηλότερες βαθμολογίες. Ένα άλλο αδύναμο σημείο σε όλες τις χώρες, σύμφωνα
με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αφορά τη μεταφορά Ε&Α. Αντίθετα, όλες οι χώρες
εταίροι έχουν καλές επιδόσεις όσον αφορά τις φυσικές υποδομές και τις υπηρεσίες για
την επιχειρηματικότητα.



2.2. Ποιοτικά δεδομένα – Προκλήσεις και
κενά

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των κύριων προκλήσεων, κενών και
αδυναμιών που προέκυψαν από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες συλλογής
δεδομένων. Τα αποτελέσματα αυτά καθοδηγούν τις συστάσεις που θα παρουσιαστούν
στο κεφάλαιο 3.
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Οι πίνακες δημιουργήθηκαν παρουσιάζοντας τους σχετικούς παράγοντες που
προέκυψαν από τη συλλογή δεδομένων στην πρώτη στήλη, ακολουθούμενοι από
παραφράσεις από τις εθνικές εκθέσεις που υποστηρίζουν τον κάθε παράγοντα,
εφόσον είναι διαθέσιμες, τις στήλες με τις συμμετέχουσες χώρες και τη σχετικότητα
σύμφωνα με τους κύριους στόχους του έργου, η οποία αξιολογήθηκε από τους
εμπειρογνώμονες της ομάδας του FH Joanneum σύμφωνα με τις πληροφορίες από
τις εθνικές εκθέσεις.

Οι παράγοντες βαθμολογούνται με αστέρια. Τα αστέρια δείχνουν αν ο παράγοντας
αυτός αναφέρθηκε στις αντίστοιχη έκθεση της κάθε χώρας. Ο αριθμός των αστεριών
σχετίζεται με τη συχνότητα των αναφορών που σχετίζονται με τους παράγοντες που
παρουσιάζονται, σε κάθε εθνικό πλαίσιο.



2.2.1. Προκλήσεις

Ο παρακάτω πίνακας αντιπροσωπεύει τις πιο σημαντικές προκλήσεις που αναφέρονται
στις εθνικές εκθέσεις, κυρίως με βάση την άποψη των επιχειρηματιών και των
ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη ορισμένες πληροφορίες
από υποστηρικτικές οργανώσεις. 
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Οι μετανάστες τείνουν να
αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον
αφορά τη γλώσσα και την πολιτιστική
κατανόηση. Ορισμένοι ενοχλούνται από
τεχνολογικά εμπόδια, όπως η έλλειψη
γνώσης πληροφορικής ή το κόστος της
τεχνολογίας. Άλλες ομάδες-στόχοι
ανησυχούν για την ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
και για τον έλεγχο της επαγγελματικής
και της ιδιωτικής τους ζωής- για
παράδειγμα, το θέμα αυτό επηρεάζει
ιδιαίτερα τους μονογονεϊκές
οικογένειες και τις γυναίκες. Μια
πρόκληση μπορεί επίσης να είναι θέμα
της συγκεκριμένης χώρας, για
παράδειγμα, η αντιμετώπιση της
γραφειοκρατίας, η οποία παρατηρείται
στην Αυστρία και τη Βρετανία και δεν
αναφέρεται ως περιορισμός από τις
ομάδες-στόχους που ερωτήθηκαν στις
άλλες δύο χώρες.

Οι γενικές προκλήσεις αφορούν, για
παράδειγμα, τη δημιουργία
επαγγελματικών δικτύων και τη
δυσκολία εύρεσης κατάρτισης και
υποστήριξης που να ανταποκρίνεται
στις περιστάσεις τους. Μια πρόκληση
για τους παροχείς κατάρτισης είναι να
εμπλέξουν και να κινήσουν το
ενδιαφέρον των ανθρώπων
διαδικτυακά.

Οι τέσσερις μεγαλύτερες προκλήσεις,
που προκύπτουν από την εθνική
έκθεση, είναι η δικτύωση, η έλλειψη
πολιτιστικής και επιχειρηματικής
κατανόησης, η περιορισμένη διάδοση
των πληροφοριών σχετικά με
εξειδικευμένη υποστήριξη και
κατάρτιση και η ετερογένεια της
ομάδας-στόχου. Ακολουθούν τα
γλωσσικά και επικοινωνιακά εμπόδια,
η έλλειψη τεχνικών γνώσεων ή
ψηφιακών επιχειρηματικών εργαλείων,
η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής
και προσωπικής ζωής και η έλλειψη
κινήτρων για τη διαδικτυακή μάθηση.

2.2.1. Προκλήσεις
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Η ομάδα των επιχειρηματιών στους οποίους απευθύνονται ποικίλει. Ενώ ορισμένες
προκλήσεις αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας, άλλες προκλήσεις μπορεί να
αφορούν μόνο ένα μέλος της ομάδας. 



2.2.2. Κενά και Αδυναμίες 

14

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 4) παρουσιάζονται τα κενά και οι αδυναμίες, με
βάση τις απαντήσεις των υποστηρικτικών οργανώσεων και τις συστάσεις που
διατυπώθηκαν στις εθνικές εκθέσεις. Λαμβάνει επίσης υπόψη τις απαντήσεις από τις
συνεντεύξεις των επιχειρηματιών.



2.2.2. Κενά και Αδυναμίες 
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Σε όλες τις χώρες διαπιστώθηκε ότι προσφέρεται αρκετή κατάρτιση, αλλά οι
ερωτηθέντες ανέφεραν το γεγονός ότι η κατάρτιση είναι πολύ γενική και δεν φαίνεται να
είναι προσαρμοσμένη στις εν λόγω ομάδες-στόχους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
ομάδων εστίασης, οι ερωτηθέντες επιθυμούν κατάρτιση και υποστήριξη που να είναι
πιο συγκεκριμένη για τις περιστάσεις τους. Αναφέρθηκε περισσότερες από μία φορές ότι
οι ομάδες-στόχοι θα προτιμούσαν μια πιο "εξατομικευμένη κατάρτιση". Στην Αυστρία,
αναφέρθηκε ότι τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρονται από δημόσιους φορείς
δεν είναι αποτελεσματικά για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και
στην Ολλανδία, οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να παρέχονται
περισσότερες υπηρεσίες καθοδήγησης στις ομάδες-στόχους. Επίσης, τα αποτελέσματα
επισημαίνουν ότι η καθοδήγηση για επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα
φαίνεται να αποτελεί μείζον ζήτημα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Μπορεί να ειπωθεί ότι, σε γενικές γραμμές, σε κάθε χώρα-εταίρο υπάρχει υποστήριξη για
επιχειρηματίες και μικροεπιχειρήσεις, για παράδειγμα με τη μορφή κατάρτισης,
συμβουλών, δικτύωσης, καθοδήγησης ή χρηματοδότησης. Η υποστήριξη που
προσφέρεται για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις φαίνεται να αυξάνεται τα τελευταία
χρόνια. Ωστόσο, οι ομάδες-στόχοι του έργου δεν φαίνεται να αποτελούν την κύρια
εστίαση των κυβερνητικών πολιτικών και οι εξατομικευμένες προσφορές στήριξης
θεωρούνται ότι δεν είναι διαθέσιμες, για τους λόγους που αναφέρθηκαν. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται η έλλειψη ενδιαφέροντος των φορέων χάραξης πολιτικής για ορισμένες
ομάδες-στόχους ή οι δυσκολίες προσέγγισης των ομάδων-στόχων. 

Σε γενικότερο επίπεδο και ίσως όχι στο επίκεντρο αυτού του έργου, ορισμένοι
ερωτηθέντες αναφέρουν την έλλειψη ειδικής χρηματοδότησης και επιχορηγήσεων και
ότι δεν υπάρχει επαρκής παροχή επιχειρηματικών μαθημάτων στα σχολεία.



Εξέταση της ετερογένειας της ομάδας-στόχου
οι καθορισμένοι "μειονεκτούντες επιχειρηματίες" στο πλαίσιο του έργου IB
Launchpad είναι μια πολύ ετερογενής ομάδα-στόχος με πολύ διαφορετικές
ανάγκες. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε επίπεδο πολιτικής καθώς και
από τους οργανισμούς υποστήριξης κατά το σχεδιασμό των υπηρεσιών
τους.

3 Συστάσεις 
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Οι ακόλουθες συστάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της συνάφειας και της καινοτομίας στην
παροχή των επιχειρηματικών υπηρεσιών που προσφέρονται στην ομάδα-στόχο του IB
Launch pad, εξετάζοντας τις πτυχές του περιεχομένου, της μορφής και της προσβασιμότητας.
Στόχος είναι επίσης να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής
καθώς και των υποστηρικτικών οργανισμών και διαμεσολαβητών σχετικά με τις μοναδικές
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος. Ειδικότερα, τα σημεία που επισημαίνονται
παρακάτω θα πρέπει να χρησιμεύσουν ως υποστήριξη για το σχεδιασμό του προγράμματος
σπουδών και των ενοτήτων των επόμενων αποτελεσμάτων του έργου.

Επανασχεδιασμός του όρου "μειονεκτούντες
επιχειρηματίες" (ΜΕ)

σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τις εμπειρίες των εταίρων, ο όρος ΜΕ θα
πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί για την περιγραφή του έργου. Οι ομάδες-
στόχοι ανέφεραν ότι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως "μειονεκτούσα ομάδα"
και σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό δυσκόλεψε την ένταξή τους στο
πρόγραμμα. Το έργο θα πρέπει να βρει μια ορολογία που ενστερνίζεται και
ενδυναμώνει τη ρητορική του.

Συμπερίληψη των ομάδων-στόχων στα εθνικά
ερευνητικά δεδομένα για στατιστικούς λόγους

η εμπειρία των εταίρων του έργου σχετικά με τη συλλογή αξιόπιστων
δεδομένων για ορισμένες στατιστικές που σχετίζονται με τις ομάδες-
στόχους έδειξε έλλειψη διαθεσιμότητας στις κύριες εθνικές πηγές. Για
παράδειγμα, ο συνολικός αριθμός των: επιχειρηματιών ή ιδιοκτητών
επιχειρήσεων ηλικίας 50+ ετών, των επιχειρηματιών ή ιδιοκτητών
επιχειρήσεων μεταναστών, καθώς και των επιχειρηματιών ή ιδιοκτητών
επιχειρήσεων με αναπηρία. Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τους
κανονισμούς του GDPR, συνιστούμε στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
να επενδύσουν στη συλλογή περισσότερων δεδομένων σχετικά με αυτές τις
ομάδες, προκειμένου να κατανοήσουν το συγκεκριμένο πλαίσιο και να είναι
σε θέση να σχεδιάσουν κατάλληλες πολιτικές και υποστήριξη.



17

είναι σαφές από τα αποτελέσματα ότι υπάρχουν γενικά μαθήματα "ενός μεγέθους για όλους",
αλλά συχνά αποτυγχάνουν να αποδώσουν αξία. Τα μέλη της ομάδας-στόχου που
συμμετείχαν στην παρούσα αξιολόγηση αναφέρουν επανειλημμένα ότι θα εκτιμούσαν μια
πιο εξατομικευμένη προσφορά. Για παράδειγμα, υπηρεσίες και προσφορές που λαμβάνουν
υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες, εμπειρίες και επιχειρηματικές φάσεις τους. Αυτό θα
μπορούσε να έχει τη μορφή του τρόπου οργάνωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος, όπως
μια πιο λεπτομερή προσέγγιση για τη δημιουργία του δικού τους μαθησιακού ταξιδιού από
τις διαθέσιμες ενότητες. Επιπλέον, η εκπαίδευση θα μπορούσε να παρέχεται με κατάλληλη
αυτοαξιολόγηση και μια "προσέγγιση χωνιού", η οποία θα κατανοούσε τη γενική εικόνα και
θα προσέφερε εξατομικευμένη καθοδήγηση μετά από μια πρώτη αξιολόγηση και μάθηση.
Αυτό θα λάμβανε επίσης υπόψη τις προηγούμενες γνώσεις, τις εμπειρίες και τις τρέχουσες
ανάγκες τους στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της παροχής των ενοτήτων κατάρτισης.

Δικτύωση - Γίνε η γέφυρα που θα τους συνδέει

επισημαίνεται ότι η γνωριμία με ομολόγους και η δυνατότητα σύνδεσης με
άλλους επιχειρηματίες και διαμεσολαβητές κατά τη διαδικασία ανάπτυξης
μιας επιχείρησης είναι ζωτικής σημασίας. Η καθοδήγηση και η μάθηση από
ομότιμους θα μπορούσε να είναι μια ενδιαφέρουσα στρατηγική για την
παροχή συνεχούς υποστήριξης στις ομάδες-στόχους καθ' όλη τη διάρκεια
της πλήρους διαδρομής.

Η προσβασιμότητα είναι το κλειδί

το εκπαιδευτικό υλικό και οι συνεδρίες πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα
για όλο το φάσμα της ομάδας-στόχου. Για παράδειγμα, να είναι διαθέσιμα σε
πολλές γλώσσες, τουλάχιστον στην τοπική γλώσσα και στα αγγλικά, καθώς
και να λαμβάνονται υπόψη τα μειονεκτήματα για τη δημιουργία των
ενοτήτων. Το ίδιο ισχύει και για το πόσο "ορατές" είναι οι υπηρεσίες και οι
εκπαιδεύσεις. Είναι σημαντικό να διαδοθεί σωστά η κατάρτιση, ώστε οι
ομάδες-στόχοι να γνωρίζουν πού να βρουν τις πηγές και τις υπηρεσίες που
μπορεί να χρειαστούν.

Παροχή εξατομικευμένων προσεγγίσεων



Ανάμειξη της προσφοράς - μαλακές και σκληρές δεξιότητες

εκτός από τα σημαντικά στοιχεία της ανάπτυξης μιας επιχείρησης, όπως η
επιχειρηματική στρατηγική, η ιδεολογία, η επικύρωση, οι στρατηγικές
ανάπτυξης, το μάρκετινγκ και η χρηματοδότηση, οι γνώσεις σχετικά με τις
νομικές πτυχές μιας επιχείρησης και οι λογιστικές συμβουλές, υπάρχει
ανάγκη να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των μαλακών δεξιοτήτων που πρέπει
να αναπτύξει ένας/μια επιχειρηματίας. Αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
την ανθεκτικότητα, την ηγεσία και την αποτελεσματική επικοινωνία. Οι
προσφορές κατάρτισης θα πρέπει να υιοθετούν μια ολιστική προσέγγιση
και να περιλαμβάνουν τόσο τις μαλακές όσο και τις σκληρές δεξιότητες.

Να είστε υβριδικοί

θα πρέπει να προωθηθεί η ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε τα καλύτερα
στοιχεία τόσο του ψηφιακού όσο και του προσωπικού κόσμου. Αναφέρθηκε
ότι είναι προτιμότερος ο συνδυασμός διαδικτυακών και προσωπικών
αλληλεπιδράσεων, καθώς και ατομικής και ομαδικής μάθησης. 

Παροχή συγκεκριμένων προσφορών χρηματοδότησης

καταστήστε τη χρηματοδότηση διαθέσιμη σε διαφορετικά επίπεδα,
βεβαιωθείτε ότι όλο το φάσμα της ομάδας-στόχου (ΜΕ) μπορεί να είναι
επιλέξιμο για τα κονδύλια.
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