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Σχετικά με εμάς
About Us
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UC LIMBURG (Belgium)

DRUSTVO ZA RAZVIJANJE 
PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO 
MESTO (Slovenia)

TSALTAMPASI APOSTOLINA AND CO 
(Greece)

USAK TİCARET VE SANAYİ ODASI 
(Turkey)

KM GROUP YATIRIM ONLINE DIŞ 
TİC. LTD. ŞTİ. (Turkey)
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We set off with all our energy

Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Εθνικός Φορέας της Τουρκίας δεν ευθύνονται για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτά. Funded by the 
Erasmus+ Program of the European Union. However, European Commission and 
Turkish National Agency cannot be held responsi ble for any use which may be made 
of the information contained therein.
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Νέος 
Επιχειρηματίας

Young
Entrepreneur

Αποτελεσματική 
Εκπαίδευση

Effective
Training

Επιχειρηματική 
Επάρκεια

Business 
Competence

• We’ll constitute a “Small Business Development Centre” 
including applied methods.

• We’ll generate a training curriculum, materials, 
documents and media in order to use in business life 
effectively.

• So, the professional qualifications of the youngsters 
will be developed and the differences will be reduced.

• We will conduct a study to determine the current situation and 
needs, and in this direction, we will create a comprehensive 
training program that includes the appropriate modules. 

• By creating an e-learning portal we will create a flexible digital 
learning platform which is important for the Z generation.

• With the four organizations we will organize, we will enable 
the project to reach the target groups.

• We will create a sustainable network for the continuing 
education of entrepreneurs.

• We will prepare a comprehensive report on policy makers, 
including conclusions and recommendations.

• Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι η βελτίωση 
των διοικητικών, οικονομικών και επιχειρηματικών 
ικανοτήτων των νέων επιχειρηματιών από τις 
ενότητες κατάρτισης ανοικτής πρόσβασης.

• The general purpose of this project is to improve the 
managerial, financial and business competence of 
young entrepreneurs by the open access training 
modules. 
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• Θα διεξάγουμε μια μελέτη για να καθορίσουμε 
την τρέχουσα κατάσταση και τις τρέχουσες 
ανάγκες, και σύμφωνα με αυτή την κατεύθυνση, θα 
δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
κατάρτισης που θα περιλαμβάνει τις κατάλληλες 
ενότητες.

• Δημιουργώντας μια πύλη ηλεκτρονικής μάθησης θα 
δημιουργήσουμε μια ευέλικτη πλατφόρμα ψηφιακής 
εκμάθησης που είναι σημαντική για την γενιά Z.

•  Μέσω της συνεργασίας με άλλους τέσσερις 
οργανισμούς, θα επιτρέψουμε στο έργο να φθάσει στις 
ομάδες στόχους.

•  Θα δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο δίκτυο για τη συνεχή 
εκπαίδευση των επιχειρηματιών.

• Θα ετοιμάσουμε μια ολοκληρωμένη έκθεση σχετικά 
με τους υπεύθυνους για την χάραξη πολιτικής, 
συμπεριλαμβανομένων συμπερασμάτων και 
συστάσεων. “

Πώς θα το κάνουμε;

• Θα δημιουργήσουμε ένα “Κέντρο Ανάπτυξης 
Μικρών Επιχειρήσεων” συμπεριλαμβανομένων των 
εφαρμοσμένων μεθόδων.

• Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα σπουδών, υλικά, 
έγγραφα και μέσα ενημέρωσης για την αποτελεσματική 
χρήση της επιχειρηματικής ζωής.

• Έτσι, τα επαγγελματικά προσόντα των νέων θα 
αναπτυχθούν και οι διαφορές θα μειωθούν.

Τι θα κάνουμε;

Ποιος είναι ο σκοπός μας;

What is our purpose? What we will do? How we will do?


