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Το ενταξιακό επιχειρηματικό πρόγραμμα επιδιώκει να προωθήσει ίσες ευκαιρίες στην επιχειρηματικότητα παρέχοντας ένα
καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης σε επιχειρηματίες που υποεκπροσωπούνται ή αντιμετωπίζουν εμπόδια στον επιχειρηματικό
τομέα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους αντιμετωπίζουν φραγμούς στην πρόσβαση στην κατάρτιση ή την υποστήριξη ή ακόμη
μπορεί να χρειάζονται εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων
των ατόμων με αναπηρία, των μονογονεϊκών οικογενειών, των μεταναστών καθώς και των ατόμων ηλικίας 50+.
Το πρόγραμμα κατάρτισης παρέχει ειδική και προσαρμοσμένη υποστήριξη μέσω ενός συνδυασμού διαδικτυακής και προσωπικής
κατάρτισης, η οποία είναι προσιτή και ελκυστική.
Θα παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό σε διάφορα θέματα όπως:
Κατανόηση της διαχείρησης της αλλαγής,
Διάγνωση και ανάλυση των επιχειρήσεων,
Εργαλεία επιχειρηματικής μοντελοποίησης,
Ανάπτυξη ιστορίας και σχεδίων δράσης με σκοπό την ανάπτυξη.
Επιπλέον, θα συμμετέχετε στους κύκλους του επιχειρηματικού προγράμματος (Business Launch Pad Circles), οι οποίοι
υποστηρίζουν τους συμμετέχοντες στην υλοποίηση σχεδίων δράσης για ανάπτυξη και δέσμευση. Είναι προσαρμοσμένα από την
καινοτόμο μεθοδολογία του εταίρου του έργου, Inova, η οποία ενθαρρύνει την ομότιμη υποστήριξη και καθοδήγηση, εστιάζοντας
στους συμμετέχοντες και στην παροχή δυνατότητας να συζητήσουν τα σχέδιά τους για ανάπτυξη με έναν μικρό κύκλο άλλων
επιχειρηματιών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους.
Από αυτό το πρόγραμμα θα αποκτήσετε δωρεάν και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά από πόρους που θα σας βοηθήσουν να
ξεκινήσετε την επιχείρησή σας, όπως διαδραστικές ασκήσεις, κουίζ, συμβουλές για ανάπτυξη μιας επιχείρησης, βίντεο καθώς και
μελέτες περιπτώσεων. Τα παραπάνω θα είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας για τουλάχιστον πέντε χρόνια
μετά την περίοδο χρηματοδότησης. Εκτός από την πρόσβαση στην επαγγελματική μας κατάρτιση, θα έχετε την ευκαιρία να
δικτυωθείτε και να αλληλεπιδράσετε με άλλους επιχειρηματίες, να βελτιώσετε το προφίλ σας, να μάθετε νέες δεξιότητες και να
συνδεθείτε με ομοϊδεάτες σας. Είναι σημαντικό ότι θα σας ενθαρρύνουμε να αναπτύξετε την αυτοαποτελεσματικότητά σας και να
αποκτήσετε την αυτοπεποίθηση και τα απαραίτητα εργαλεία για να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
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Η έκθεση-πλαίσιο είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς δραστηριοτήτων που ανέλαβε η ομάδα
του έργου IBL, προκειμένου να κατανοήσει τα διαφορετικά εθνικά πλαίσια και τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες της ομάδας-στόχου κατά την αναζήτηση
και την πρόσβαση σε υποστήριξη και κατάρτιση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
Το έργο IBL απευθύνεται σε επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων που σήμερα
αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα ή παραποίηση, όπως για παράδειγμα:
Μετανάστες,
Άτομα με αναπηρία,
Μονογονεϊκές οικογένειες,
Άτομα ηλικίας 50+,
Γυναίκες.
Στην έκθεση παρουσιάζονται οι ανάγκες, τα κενά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
ομάδα-στόχος στις χώρες εταίρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Κύπρος και Ολλανδία) και
συνδέονται με συστάσεις για πιθανή κατάρτιση και πρόσθετη στήριξη των επιχειρήσεών
του. Η έκθεση υποστηρίζεται από πρωτογενή έρευνα και δευτερογενή δεδομένα (ομάδες
εστίασης και συνεντεύξεις).
Η έκθεση-πλαίσιο IBL αποσκοπεί στην ενίσχυση της καινοτομίας όσον αφορά το
περιεχόμενο και την παράδοση καθώς και τη διαθεσιμότητα των (μικρό)επιχειρηματικών
υπηρεσιών. Επιπλέον, ενισχύει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις μοναδικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ομάδα-στόχος και επιδιώκει να υποστηρίξει την προσαρμογή των
υφιστάμενων καθώς και των νέων εξελίξεων των επιχειρηματικών υπηρεσιών. Ειδικότερα,
τα ευρήματα θα υποστηρίξουν το σχεδιασμό των ενοτήτων κατάρτισης για το πρόγραμμα
επιτάχυνσης, ως μέρος των επόμενων αποτελεσμάτων του έργου. Αναμένεται επίσης να
χρησιμεύσει ως βοηθητικό έγγραφο για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους
οργανισμούς υποστήριξης στις χώρες των εταίρων.

Διαβάστε εδώ την ολοκληρωμένη έκθεση-πλαίσιο

ΧΤΊΖΟΝΤΑΣ ΝΈΑ ΔΊΚΤΥΑ
Θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία ενός τέτοιου προγράμματος είναι η έρευνα και η
κατανόηση των αναγκών αυτών των ομάδων, ο τρόπος εμπλοκής με αυτά τα άτομα και ο
τρόπος διασφάλισης του προγράμματος χωρίς αποκλεισμούς για όλους.
Ως αποτέλεσμα, ένας από τους εταίρους του έργου στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Consultancy
Academy, συνεργάστηκε με τις τοπικές επαφές της στο Εμπορικό Επιμελητήριο Ντόνκαστερ
και στο Συμβούλιο του Ντόνκαστερ για να κατανοήσει καλύτερα το έργο που επιτελούν για
την συνεργασία με αυτές τις ομάδες, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να μάθει επόσης
από τις εμπειρίες τους ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και πώς μπορούμε να
συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Με στόχο την ανάπτυξη ενός προγράμματος χωρίς αποκλεισμούς, εκπρόσωποι τόσο του
Συμβουλίου του Ντόνκαστερ όσο και του Επιμελητηρίου του Ντόνκαστερ συνέβαλαν
καθοριστικά στη συγκρότηση των ομάδων εστίασης και στην παροχή ανατροφοδότησης
σχετικά με το περιεχόμενο και την παράδοση μαθημάτων καθώς επίσης και τις οδούς
εμπλοκής με τοπικούς επιχειρηματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.
Επιπλέον, το Επιμελητήριο του Ντόνκαστερ συμφώνησε αρχικά να συνεργαστεί για τη
διεξαγωγή του συμπληρωματικού πιλοτικού προγράμματος, βοηθώντας στον εντοπισμό
ατόμων από την τοπική κοινωνία που θα επωφεληθούν περισσότερο από ένα τέτοιο
πρόγραμμα.
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Εμπορικό Επιμελητήριο του
Ντόνκαστερ σε αυτή τη συναρπαστική και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβουλία #IBL.

Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το έργο και να ενημερωθείτε για τυχόν
επικείμενες ενημερώσεις, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω σύντομη φόρμα:
https://forms.gle/E1djHaheh6qa5w5Q8
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