Ένα ενταξιακό
πρόγραμμα
επιτάχυνσης για
επιχειρηματίες

“Το ενταξιακό επιχειρηματικό πρόγραμμα επιδικώκει να προωθήσει ίσες ευκαιρίες στην
επιχειρηματικότητα. Αναπτύσσουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης για επιχειρηματίες και
ηγέτες μικροεπιχειρήσεων που υπο εκπροσωπούνται στον τομέα, συμπεριλαμβανομένων
μεταναστών, γυναικών στις θετικές επιστήμες, ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκών οικογενειών και
άλλων.”

iblaunchpad.eu
Inclusive Business Launchpad

Η υ π οστήριξη της Ευρω π αϊκής Ε π ιτρο π ής για την π αρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν α π οτελεί θεώρηση του
π εριεχομένου , το ο π οίο αντικατο π τρίζει μόνο τις α π όψεις των δημιουργών και η Ε π ιτρο π ή δεν μ π ορεί να θεωρηθεί
υ π εύθυνη για ο π οιαδή π οτε χρήση των π ληροφοριών π ου π εριέχονται σε αυτήν . Αριθμός έργου : 2020-1-UK01-KA202-078857

Όσοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση σε αποκλειστική
κατάρτιση ανεπτυγμένη ώστε να καλύψει ειδικά τις ανάγκες των
επιχειρηματιών που αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια στην ανάπτυξη της
επιχείρησής τους.
ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ ΑΠΟ:

Ένα πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που θα σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε τις ανάγκες κατάρτισής σας.
Κύκλοι καθοδήγησης που θα σας βοηθήσουν να
αναπτύξετε «κοινωνικές δεξιότητες» για την επιχείρηση
και πρόσβαση σε υποστήριξη από ομότιμους.
Πρόσβαση σε ένα διαδικτυακό επιχειρηματικό Launchpad
για περαιτέρω πόρους και υποστήριξη για την ανάπτυξη
«τεχνικών δεξιοτήτων» που μπορεί να χρειάζεστε.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΟΙ
ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΥΚΛΟΥΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ:

Κατανόηση διαχείρισης της αλλαγής καθώς και ανάλυσης της
κατάστασης και του πλαισίου˙ τρόπος αντιμετώπισης των
προκλήσεων, ευέλικτη σκέψη και κριτική ανάλυση – διερεύνηση
τρόπων ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ευέλικτων τεχνικών σχεδιασμού
και διασφάλισης του μέλλοντος.
Επιχειρηματική διάγνωση και ανάλυση (συμπεριλαμβανομένων των
κοινωνικών και τεχνικών δεξιοτήτων), επιχειρηματική προσαρμογή,
χρήση μελετών περίπτωσης για τη διδασκαλία σχετικών εννοιών..

Ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Ημερομηνίες έναρξης: Απρίλιος
2022 και Σεπτέμβριος 2022

Εργαλεία επιχειρηματικής μοντελοποίησης για την υποστήριξη της
ανάπτυξης μικροεπιχειρήσεων (περιεκτική ανάλυση και ερευνητικές
δεξιότητες). Ανάπτυξη ιστορίας (μάρκα, οφέλη και εργαλεία
επικοινωνίας) για την προώθηση των επιχειρήσεων.
Υλοποίηση. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για προώθηση της
κατανόησης των κινήτρων, των ισχυρών και αδύναμων δικτύων
καθώς και της προσωπικής ψυχολογίας που επηρεάζει τον
προσανατολισμό δράσης του ατόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε
αίτηση στην Κύπρο, επικοινωνήστε με: maria.evgeniou@csicy.com

iblaunchpad.eu
iblaunchpad.eu
Inclusive
Inclusive
Business
Business
Launchpad
Launchpad

Η υ π οστήριξη της Ευρω π αϊκής Ε π ιτρο π ής για την π αρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν α π οτελεί θεώρηση του
π εριεχομένου , το ο π οίο αντικατο π τρίζει μόνο τις α π όψεις των δημιουργών και η Ε π ιτρο π ή δεν μ π ορεί να θεωρηθεί
υ π εύθυνη για ο π οιαδή π οτε χρήση των π ληροφοριών π ου π εριέχονται σε αυτήν . Αριθμός έργου : 2020-1-UK01-KA202-078857

