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Η ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι, σε πολλούς τομείς, και ένα από τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα της. Η παρούσα έκδοση 
συμβάλλει στη δρομολόγηση μιας διαδικασίας που θα 
καταστήσει δυνατή την αξιοποίηση αυτού του πλεο
νεκτήματος προς όφελος του αυξανόμενου αριθμού 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η κινητήρια 
δύναμη της σύγχρονης ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρειάζονται βοήθεια σε 
κάποια φάση της ανάπτυξης τους. Η παρατήρηση αυτή 
ισχύει ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που διανύουν την 
πρώτη φάση της ζωής τους. Υπάρχουν πλέον πολλά 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το σωστό περιβάλλον 
και το σωστό είδος πληροφοριών και συμβουλών σ' 
αυτή τη φάση μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση 
και να αρχίσει τις δραστηριότητες της με επιτυχία, 
αλλά και να εξασφαλίσει την επιβίωση της στα δύσκολα 
πρώτα χρόνια. 

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται τα αποτελέ
σματα ενός προγράμματος διαβουλεύσεων για τα μέ
τρα υποστήριξης των επιχειρήσεων τα οποία υλοποιή
θηκαν με τη μορφή «συντονισμένων δράσεων» μεταξύ 
των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν 
επισημανθεί περίπου είκοσι παραδείγματα ορθών πρα
κτικών όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε νεοϊδρυό
μενες επιχειρήσεις στους τομείς της κατάρτισης 



και της πληροφόρησης, της χρηματοδότησης και της 
άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχει
ρήσεων. Δίνεται σύντομη περιγραφή κάθε «ορθής 
πρακτικής» και υποδεικνύονται πηγές συμπλη
ρωματικής πληροφόρησης, ιδίως για τα σεμινάρια όπου 
η περίπτωση παρουσιάστηκε αρχικά και τις διευ
θύνσεις των σχετικών οργανισμών στο Διαδίκτυο. 

Ελπίζω ότι αυτά τα παραδείγματα ορθών πρακτικών 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για όλους όσοι εμπλέκονται 
στα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, αλλά ιδίως 
για τους επαγγελματίες που συνεργάζονται άμεσα με 
τις επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αναπτύξουν τις 
δραστηριότητες τους. Είναι σαφές ότι υπάρχουν 
πολυάριθμα άλλα παραδείγματα αποτελεσματικών ή 
και ακόμη καλύτερων πρακτικών που είναι γνωστά 
στους ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν πρακτική πείρα 
στον τομέα αυτό. Πράγματι, ένας από τους σκοπούς 
αυτής της δημοσίευσης είναι ακριβώς να ενθαρρυνθεί 
η λήψη πληροφοριών (feedback) και για άλλα παρα
δείγματα, ώστε να διεξαχθεί συζήτηση για τα αντίστοι
χα πλεονεκτήματα τους. Εάν είστε επαγγελματίας που 
ασχολείται με τα μέτρα υποστήριξης των επιχει
ρήσεων, ελπίζω ότι θα παρακολουθήσετε ενεργά αυτή 
τη συζήτηση. Λεπτομέρειες για τον τρόπο οργάνωσης 
της παρέχονται στις επόμενες σελίδες. 

Μαθαίνοντας ο ένας από τον άλλο, προσαρμόζοντας 
τις καλύτερες πρακτικές ο ένας του άλλου με σκοπό τη 
βελτίωση των υπαρχόντων μέτρων υποστήριξης, αυτοί 
είναι οι τρόποι με τους οποίους, σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, μπορούμε να δημιουργήσουμε αληθινά επαγ
γελματικές υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων 
με τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ποιότητας. Σας 
συνιστώ την παρούσα έκδοση ως σημαντική συμβολή 
σ' αυτή τη διαδικασία. 



Παροχή βοήθειας στις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις 

Ένας οδηγός ορθής πρακτικής 
για τους οργανισμούς υποστήριξης 
των επιχειρήσεων 

Καλύτερη υποστήριξη στις νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις 
Οι νέες επιχειρήσεις φέρνουν την καινοτομία και τη 
ζωτικότητα στις σύγχρονες οικονομίες. Καθιστούν 
δυνατή την ταχεία διείσδυση των νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην αγορά και την ευέλικτη εισαγωγή 
των νέων τεχνικών και διαδικασιών. Με τον τρόπο 
αυτό, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης για ένα 
αυξανόμενο ποσοστό του οικονομικά ενεργού πλη
θυσμού. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελεί, 
επομένως, πολιτική προτεραιότητα για όλα τα κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο ξεκίνημα τους, οι επιχειρήσεις χρειάζονται τις 
κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν να ακμάσουν. 
Επίσης, συχνά, αναζητούν εξωτερική καθοδήγηση και 
βοήθεια. Μερικές φορές αυτή παρέχεται σε άτυπη 
βάση από φίλους και γνωστούς. Αλλά όταν επιδιώ
κεται η λήψη επαγγελματικής βοήθειας, οι ενδιαφε
ρόμενοι απευθύνονται συχνά σε κάποια από τις πολλές 
και ποικίλες οργανώσεις επιχειρηματικής υποστή
ριξης που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, πολ
λές από τις οποίες προσφέρουν υπηρεσίες που αφο
ρούν ειδικά την υποστήριξη των νεοϊδρυόμενων 
επιχειρήσεων. 



Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η βοήθεια μπορεί να 
«κάνει τη διαφορά» μεταξύ της επιτυχίας και της 
αποτυχίας. Εν πάση περιπτώσει, οι νέοι επιχειρηματίες 
αναμένουν βεβαίως μια υπηρεσία που να είναι ευ
πρόσιτη, προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους και υψη
λής ποιότητας. Αυτό είναι το λιγότερο που τους αξίζει. 

Πολλές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι ήδη 
ιδιαίτερα επαγγελματικές. Υπάρχουν πολλές ορθές 
πρακτικές. Αλλά ακόμη και οι καλύτερες οργανώσεις 
επιχειρηματικής υποστήριξης ξέρουν ότι μπορούν να 
μάθουν από την εμπειρία των άλλων, και ιδιαίτερα από 
τις παρόμοιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται 
αλλού στην Ευρώπη. 

Σκοπός αυτής της έκδοσης είναι να συμβάλει στη 
βελτίωση των πολυποίκιλων τρόπων υποστήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την προώθηση της 
διάδοσης ορθών πρακτικών. 

Εντοπισμός των παραδειγμάτων καλής 
πρακτικής 
Υπάρχει ευρεία συμφωνία για τις αρχές. Η έκθεση 
BEST ('), παραδείγματος χάριν, που έτυχε ευμενούς 
υποδοχής σε ευρεία κλίμακα, διατυπώνει διάφορες 
συστάσεις για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν 
στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στις υπηρεσίες 
υποστήριξης των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η παρούσα 
έκδοση προωθεί τη σχετική διαδικασία ακόμη περισ
σότερο και υποδεικνύει συγκεκριμένα παραδείγματα 
που επεξηγούν πώς τ ίθενται σε εφαρμογή οι αρχές 
στην περίπτωση των μέτρων υποστήριξης για τις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. 

(') Έκθεση της task (orce για την απλούστευση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1998. ISBN 92-828-3418-2. 



Αυτά τα παραδείγματα έχουν συγκεντρωθεί μέσω 
ενός προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής για τις 
επιχειρήσεις, γνωστού ως «συντονισμένες δράσεις». 
Στο πρόγραμμα αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοήθησε 
τα κράτη μέλη να οργανώσουν μια εκτεταμένη 
ανταλλαγή εμπειριών στους τομείς που έχουν καίρια 
σημασία για την επιτυχία των επιχειρήσεων και για 
την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Σε μια σειρά φόρουμ και πιο περιορισμένων σεμινα
ρίων προσδιορίστηκαν τα ζητήματα που έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις στους 
τομείς της κατάρτισης και της πληροφόρησης, της 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της παροχής 
άμεσης υποστήριξης υπό μορφή φυτωρίων επιχει
ρήσεων. Επαγγελματίες και ειδικοί που ορίστηκαν 
από τα κράτη μέλη πήραν μέρος στις συζητήσεις και 
εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο οι οργανώσεις τους 
ανέπτυξαν την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 
σ' αυτούς τους τομείς. 

Παρακάτω περιγράφονται ορισμένες περιπτώσεις που 
αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος 
συντονισμένων δράσεων. Επιπλέον, γίνεται αναφορά 
σε διάφορες πηγές συμπληρωματικής πληροφόρησης 
για τις εν λόγω «ορθές πρακτικές», τόσο στις 
εκθέσεις των σεμιναρίων στα οποία παρουσιάστηκαν 
όσο και, όπου υπάρχουν, σε σχετικές διευθύνσεις του 
Διαδικτύου. 

Η επιλογή των συγκεκριμένων περιπτώσεων που 
απαριθμούνται έγινε με βάση τα συμπεράσματα των 
συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν στα σεμινάρια, 
κατά τις οποίες προσδιορίστηκαν τα σημαντικότερα 
ζητήματα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Η 
Επιτροπή συνεργάστηκε με τα κράτη μέλη προκει-



μένου να προσδιορίσει τις πρακτικές που «φωτίζουν» 
το εκάστοτε ζήτημα με σαφήνεια και αξίζει να 
αναλυθούν περαιτέρω. 

Ελπίζεται ότι οι ορθές πρακτικές που αναφέρονται θα 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν το 
έναυσμα για την ανάπτυξη ενός προβληματισμού και 
για την αλλαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής των 
φορέων υποστήριξης που έχουν ευθύνη για τις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Εντούτοις, αυτή η 
έκδοση είναι μόνο μια αρχή. Είναι σαφές ότι υπάρχουν 
πολλά άλλα παραδείγματα ορθών πρακτικών. Η 
πρόθεση είναι να αρχίσει μια πολύ ευρύτερη 
συζήτηση, στα πλαίσια της οποίας θα παρασχεθούν 
πληροφορίες γ ι ' αυτές τις άλλες πρακτικές και θα 
προσδιοριστεί η αντίστοιχη αξία τους. Αυτό, στη 
συνέχεια, αναμένεται να οδηγήσει σε μια πολύ 
ευρύτερη ανταλλαγή ορθών πρακτικών. 

Τρόπος συμμετοχής 
Συμπληρωματικές πληροφορίες για τις ορθές πρα
κτικές που προσδιορίστηκαν μέσω των συντονισμέ
νων δράσεων βρίσκονται στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής στη διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm 

Ειδικότερα, υπάρχουν ενημερωμένες πληροφορίες 
για τις ορθές πρακτικές που αναφέρονται παρακάτω 
και για τις άλλες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν 
στα φόρουμ και τα σεμινάρια των συντονισμένων 
δράσεων. 

Επιπλέον, αυτός ο ιστοχώρος προσφέρει επίσης στις 
οργανώσεις επιχειρηματικής υποστήριξης και γενικά 
σε όσους ενδιαφέρονται για την πολιτική υπέρ των 
επιχειρήσεων: 



— τη δυνατότητα περαιτέρω έρευνας σχετικά με τις 
πρωτοβουλίες και τις πολιτικές των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης· 

— ένα χώρο συζήτησης σχετικά με τις βέλτιστες 
πρακτικές σε ευρύ φάσμα μέτρων υποστήριξης 
μέσω μιας σειράς ομάδων συζήτησης. 

Ειδικότερα, οι ομάδες συζήτησης θα προωθούν τις 
συζητήσεις για τις βέλτιστες πρακτικές και τα 
βέλτιστα πρότυπα όσον αφορά τις υποστηρικτικές 
υπηρεσίες και το ευρύτερο φάσμα των μέτρων 
υποστήριξης και, μετά από μια πειραματική φάση, θα 
επιδιώκουν την ενεργό συμμετοχή μιας όλο και 
ευρύτερης ομάδας επαγγελματιών στην παροχή 
μέτρων υποστήριξης. Όσοι επιθυμούν να παρακο
λουθήσουν αυτή τη συζήτηση ή να παράσχουν και τη 
δική τους συμβολή πρέπει να κοιτάξουν στη θέση 
«ομάδες συζήτησης» του ιστοχώρου των συντονι
σμένων δράσεων. 

Ήδη έχουν δρομολογηθεί περαιτέρω εξελίξεις, τόσο 
από την άποψη του προσδιορισμού ορθών πρακτικών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια 
άλλων φάσεων του κύκλου ζωής τους όσο και από την 
άποψη της ενίσχυσης του ιστοχώρου ως πηγής 
πληροφοριών και έμπνευσης για τα άτομα που είναι 
υπεύθυνα για την παροχή στις επιχειρήσεις της 
υποστήριξης που χρειάζονται. Εάν σας ενδιαφέρει 
επαγγελματικά η παροχή βοήθειας στις επιχειρήσεις 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχία, 
παρακολουθήστε τις εξελίξεις σ' αυτόν τον τομέα και 
δείτε αν μπορείτε να διδαχθείτε από τις ιδέες και τις 
πρακτικές των συναδέλφων σας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 

______________ 



Είκοσι παραδείγματα ορθών 
πρακτικών 

Τα μέτρα υποστήριξης των νεοϊδρυόμενων επιχει
ρήσεων κυμαίνονται από την ανάπτυξη των σωστών 
κινήτρων στο σχολείο και τη δημιουργία ενός πρό
σφορου φυσικού περιβάλλοντος για την επιτυχή υλο
ποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας, έως την παροχή 
πολύ ιδιαίτερων ειδών πληροφοριών και συμβουλών 
και την εξασφάλιση πρόσβασης στο σωστό είδος 
χρηματοδότησης. 

Τα ακόλουθα παραδείγματα δείχνουν τον τρόπο με 
τον οποίο, με τα διάφορα μέτρα υποστήριξης, είναι 
δυνατόν να παρασχεθεί αποτελεσματική βοήθεια στις 
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Όλα μαζί αντιπροσω
πεύουν μια δέσμη μέτρων, τα οποία υπογραμμίζουν 
το γεγονός ότι οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις έχουν 
ένα φάσμα συγκεκριμένων αναγκών και ότι θα 
πετύχουν καλύτερα εάν η υποστήριξη που τους 
παρέχεται είναι και σφαιρική και υψηλής ποιότητας. 
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Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών 

αταρτιση και πληροφόρησ 
για νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις 

Το σεμινάριο της Στοκχόλμης, Η 
κατάρτιση είναι μια από τις ουσιαστικές προϋ
ποθέσεις για τη δημιουργία μιας επιχείρησης και 
την επιβίωση της. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλος 
αριθμός χωρών, ιδρυμάτων και οργανισμών έχουν 
αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης που απευ
θύνονται στους επιχειρηματίες. Για την αντιμε
τώπιση αυτού του ζητήματος, το σεμινάριο της 
Στοκχόλμης είχε ως σκοπό να παρουσιάσει 
μερικά από τα επιτυχέστερα προγράμματα 
κατάρτισης και να συμβάλει στη βελτίωση των 
μέσων κατάρτισης σε όλη την Ευρώπη. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα 
παρέχονται στην έκδοση «Training for Business Start-ups», 
τελική έκθεση του σεμιναρίου της Στοκχόλμης, 4-5 Μαΐου 
1998. 





1. Μια επιχειρηματική κουλτούρα 

Θέμα 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη μιας επιχειρηματικής 
κουλτούρας, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων, με την προώθηση 
της επιχείρησης στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών και την 
ενθάρρυνση μιας θετικότερης αντίληψης των επιχειρημα
τιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν πετυχαί
νουν αρχικά. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να υποστηριχθεί 
με το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και τις κατάλληλες 
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. 

Ορθή πρακτική 
Το Υπουργείο Παιδείας της Δανίας έχε ι οργανώσει ένα 
πρόγραμμα για την προώθηση του επιχειρηματικού 
πνεύματος στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό το πρόγραμμα 
είναι γνωστό ως «Handlingsprogram for dansk selvstændi
ghedskultur: Iværksætteri og innovation» ή «πρόγραμμα 
δράσης για την προώθηση της επιχειρηματικής κουλτούρας 
στη Δανία: επιχειρηματικό πνεύμα και καινοτομία». Κατά 
τη διάρκεια μιας περιόδου δύο ετών, 30-40 % των νέων 
παρακολούθησαν μαθήματα κατάρτισης σε θέματα που 
σχετίζονται με το επιχειρηματικό πνεύμα, αρχίζοντας από 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τον πρώτο κύκλο της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φτάνοντας ώς το πανε
πιστημιακό επίπεδο και το επίπεδο της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. Εφαρμόστηκαν 200 προγράμματα, πράγμα 
που σημαίνει ότι αναπτύχθηκαν μέσα και εκπαιδευτικό 
υλικό για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι 
εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν ειδικά μαθήματα κατάρ
τισης σε θέματα που αφορούν το επιχειρηματικό πνεύμα. 
Η αξιολόγηση του προγράμματος δείχνει ότι, μετά την 
ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι μαθητές και οι σπουδα
στές εμφανίζονταν περισσότερο πρόθυμοι να δημιουρ
γήσουν την επιχείρηση τους ή να εργαστούν σε MME. 

Οργανισμός 
Ministère danois de l'éducation 

Αρμόδιος 
επαφών 

Merete Pedersen 
Undervisningsministeriet 
Uddan nelsesstyrelsen 
H. C. Andersens Boulevard 43 
DK-1553 Kobenhavn V 
Τηλ. (45) 33 92 56 00 
Φαξ (45) 33 92 56 66 
E-mail: merete.pedersenm'uvm.dk 
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2. Κατάρτιση των εκπαιδευτών 

Θέμα 
Για να αλλάξει η νοοτροπία στο σχολικό σύστημα και στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι δάσκαλοι, οι πανεπιστημιακοί 
καθηγητές και οι εκπαιδευτές πρέπει να αλλάξουν οι Ίδιοι 
τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο με τον οποίο προσεγ
γίζουν τα σχετικά θέματα. Μπορούν να βοηθηθούν στην 
επέλευση αυτής της αλλαγής. 

Ορθή πρακτική 
Στο σχέδιο «Trading Places», το Centre for Enterprise 
Leicestershire στο Ηνωμένο Βασίλειο εργάζεται για να 
προωθήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, της επιχειρηματικής κοινότητας και των 
οργανώσεων υποστήριξης των επιχειρήσεων. Το σχέδιο 
προσφέρει βασικά σε πανεπιστημιακούς καθηγητές τη 
δυνατότητα να αλλάξουν θέση με ανθρώπους της επιχει
ρηματικής κοινότητας για μέρος της εβδομάδας. Με τον 
τρόπο αυτό, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές αποκτούν 
άμεσες εμπειρίες, που τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν 
τις ακαδημαϊκές γνώσεις τους στα ιδιαίτερα προβλήματα 
των μικρών επιχειρήσεων. Στους επιχειρηματίες δίνεται η 
ευκαιρία να εργαστούν σε ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα και να 
μοιραστούν με τους σπουδαστές την πείρα τους όσον 
αφορά τη διαχείριση μιας MME. Η συσσωρευμένη πείρα 
πολλών τέτοιων ανταλλαγών οδηγεί στη συλλογή μιας 
σειράς περιπτωσιολογικών μελετών που είναι διαθέσιμες 
προς διδασκαλία σε όλη την περιοχή, στην περισσότερο 
μακροπρόθεσμη τροποποίηση των προγραμμάτων διδασκα
λίας και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων. 

Οργανισμός 
Centre for Enterprise Leicestershire 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση :ΤΓ8ά^ Places — Academics in SME project 

Διαδίκτυο: 
http://www.centreforenterprise.co.uk (υπό προετοιμασία) 

Αρμόδιος 
επαφών 

Paul Hannon 
intre for Enti 

The Inno 

LE15XY 

1 CO uk 
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3. Προώθηση της επιχείρησης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

Θέμα 
Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ιδρύματα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα 
πράγματα για να ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα 
μεταξύ των σπουδαστών τους. 

Ορθή πρακτική 
Το πανεπιστήμιο του Twente στις Κάτω Χώρες έχει 
αναπτύξει μια υποδομή για την υποκίνηση, την ανάπτυξη 
και την υποστήριξη του επιχειρηματικού πνεύματος 
μεταξύ των σπουδαστών του. Το πρόγραμμα TOP του εν 
λόγω πανεπιστημίου υποστηρίζει άμεσα τους σπουδαστές 
που δημιουργούν τις δικές τους επιχειρήσεις, προσφέ
ροντας τους διευκολύνσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες 
(mentoring) και άτοκα δάνεια. Αλλά το πανεπιστήμιο 
προσπαθεί επίσης να εντάξε ι ενεργά την έννοια του 
επιχειρηματικού πνεύματος στην πνευματική ζωή του, στα 
μαθήματα που προσφέρει και στην από μέρους του 
ενθάρρυνση της πειραματικής εφαρμογής ρηξικέλευθων 
επιχειρηματικών σχεδίων. 

Οργανισμός 
Πανεπιστήμιο Twente 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: An Infrastructure for Academic Entrepreneurship 

Διαδίκτυο: http://www.utwente.nl 

Αρμόδιος 
επαφών 
D' van der Sijde 
Jann van Benthem 
(Project manager TOP-projocts) 
Liaison Group University 
of Twente 
PO Box 217 - 7500 AE Enschede 
Τηλ. (31-53)489 46 99 
Φαξ (31-53) 489 33 60 
E-mail: 
j.w.l.vanbenthem@lg.utwente.nl 
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4. Συνεκτική και πρακτική 
υποστήριξη της κατάρτισης 

Θέμα 
Οι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις χρειάζονται ένα συνεκτικό, 
πρακτικό και ευχερούς πρόσβασης «πακέτο» υποστήριξης 
της κατάρτισης. 

Ορθή πρακτική 
Το «πακέτο» μέτρων κατάρτισης «Κατάρτιση για την ίδρυση 
επιχείρησης, οποτεδήποτε, οπουδήποτε» είναι ένα πρό
γραμμα εκμάθησης από απόσταση, που έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του εθνικού δικτύου «Entreprendre en France». 
Προσφέρεται από τα έξι εμπορικά και βιομηχανικά επιμε
λητήρια του Poitou-Charentes στη Γαλλία, σε συνεργασία με 
το CNED (Εθνικό κέντρο για τη διδασκαλία από απόσταση), 
την Agence pour la Creation d'Entreprises (Οργανισμός 
Ίδρυσης Επιχειρήσεων) και το CEPAC Centre Atlantique. Οι 
ενότητες κατάρτισης βοηθούν τους επιχειρηματίες να 
αναλύσουν τις ικανότητες τους, τη δυνατότητα υλοποί
ησης του σχεδίου που τους ενδιαφέρει και τα απαραίτητα 
βήματα για την αρχική ανάπτυξη της επιχείρησης. Καταρ
τ ίζεται ένας φάκελος επιχειρηματικού έργου, περιλαμ
βανομένου και ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ενώ παρέ
χεται άμεση υποστήριξη από συμβούλους προερχόμενους 
από τα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και τις 
επαγγελματικές οργανώσεις που ανήκουν στο δίκτυο En
treprendre en France. Το υλικό κατάρτισης παράγεται και 
προωθείται μέσω του CNED και είναι διαθέσιμο τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Οργανισμός 
CEPAC Centre Atlantique 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Training for Starting a Business, at Anytime, 
Anywhere («Κατάρτιση για την ίδρυση επιχείρησης, 
οποτεδήποτε, οπουδήποτε») 

Διαδίκτυο: http://www.cned.fr 

Αρμόδιος 
επαφών 

Maryvonne Boulestin 
CEPAC Centre Atlantique 
10, place du Temple 
F-79000 Niort 
Τηλ. (33-549) 28 79 70 
Φαξ (33-549) 24 57 11 

CNED 
Téléport 4 BP 200 

F-86980 Futili 

Τηλ. (33-549) 49 94 94 

16 



5. Η χρήση της τεχνολογίας 
των πληροφοριών 

Θέμα 
Η τεχνολογία των πληροφοριών μπορεί να παράσχει ευέ
λικτη πρόσβαση στην κατάρτιση για πιθανούς επιχειρημα
τίες και να την κάνει πιο ελκυστική και πιο ενημερωτική. 

Ορθή πρακτική 
Το δίκτυο «Young Enterprise» στη Σουηδία, όπως τα αντί
στοιχα του αλλού στην Ευρώπη, προσφέρει στους νέους 
από 16 έως 20 ετών την εμπειρία της σύστασης και 
διαχείρισης μιας επιχείρησης. Το 75 % των γυμνασίων της 
Σουηδίας συμμετέχουν στο σχέδιο. Πρόσφατα, αναπτύ
χθηκε διαλογικό υλικό κατάρτισης για τους σπουδαστές 
με τη μορφή ενός CD-ROM, που κυκλοφόρησε ευρέως και 
είναι εύκολα προσαρμόσιμο. 

Οργανισμός 
Young Enterprise Sweden 

Περισσότερες πληροφορίες 

'Εκθεση: A Description of Young Enterprise Sweden 

Διαδίκτυο: http://www.ungforetagsamhet.se 

Αρμόδιος 
επαφών 

Johan Carlstedt 
Young Enterprise Sweden 
c/o Industriforbundet 
Box 5501 
S-11485 Stockholm 
Τηλ. (46-8) 783 80 68 
Φαξ (46-8) 662 41 76 
E-mail: 
johan.carlstedtigundustriforbundet.se 
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6. Βοήθεια για τις γυναίκες 
επιχειρηματίες 

Θέμα 
Ορισμένες ομάδες επιχειρηματιών, και ιδίως οι γυναίκες, 
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και χρειάζονται 
ιδιαίτερα είδη κατάρτισης. 

Ορθή πρακτική 
Μεταξύ των πολυάριθμων παραδειγμάτων ειδικής κατάρ
τισης για τις γυναίκες, η βοήθεια που παρέχεται από την 
πορτογαλική οργάνωση GDO αντιμετωπίζει το πρόβλημα 
της πρόσβασης σε τραπεζικές πιστώσεις. Οι γυναίκες 
καταρτίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε και να μπορούν να 
παρουσιάσουν αποτελεσματικά το αίτημα τους στην τρά
πεζα, αλλά και να έχουν καλύτερη εικόνα για τις προσ
δοκίες των τραπεζών. Δίνεται επίσης βοήθεια και για τη 
διαπραγμάτευση των επιτοκίων και των όρων εγγύησης. 

Οργανισμός 
GDO 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: Training Women in Negotiations with Banks 

Αρμόδιος 
Luis Alberto Fernandes 

Ρ-1350-045 Li 
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Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών 

Το σεμινάριο της Μαδρίτης είχε ως 
στόχο να εμβαθύνει την ανάλυση νέων μέτρων 
οικονομικής υποστήριξης για τη δημιουργία 
επιχειρήσεων στα διάφορα κράτη μέλη. Με την 
επικέντρωση της συζήτησης στους χρηματοοικο
νομικούς μηχανισμούς υποστήριξης των νεοϊδρυ
όμενων επιχειρήσεων, αναγνωρίστηκε ότι αυτός 
ο παράγοντας εξακολουθεί να είναι ένα από τα 
κύρια εμπόδια στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
σχεδίων. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση των οικονομικών εμποδίων αυτού 
του είδους. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα 
παρέχονται στην έκδοση «Finance for MME in the Start-up 
Phase», τελική έκθεση του σεμιναρίου της Μαδρίτης, 22-23 
Ιουνίου 1998 



'°^ 



1. Το θεσμικό πλαίσιο 

Θέμα 
Πρέπει να υπάρχει ένας χρηματοοικονομικός φορέας η 
πρωταρχική ευθύνη του οποίου θα είναι να διασφαλίζει 
την πρόσβαση των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων σε πηγές 
χρηματοδότησης. 

Ορθή πρακτική 
Η Deutsche Ausgleichsbank επικεντρώνει τη δραστηριό
τητα της στην προώθηση των νεοϊδρυόμενων επιχειρή
σεων και των επιχειρήσεων που διανύουν τα πρώτα έτη 
της λειτουργίας τους. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τόσο 
χρηματοοικονομικών όσο και συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στους επίδοξους επιχειρηματίες. Οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες κυμαίνονται από τη χορήγηση ευνοϊκών δα
νείων ώς τη χρηματοδότηση με μετοχικά κεφάλαια, αλλά 
συμπληρώνονται με ένα όλο και περισσότερο πολυσχιδές 
σύνολο υπηρεσιών υποστήριξης. 

Οργανισμός 
Deutsche Ausgleichsbank 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση:ΤΙιβ Development of Financial Aid to the Benefit of 
New Business Start-ups 

Διαδίκτυο: http://www.dta.de 

Αρμόδιος 
επαφών 
Geerd Wurthmann 

chsbank— 
ikretai lai 

Ludwig-Erhard-Platz 3 
■ Bonn 

Τηλ. (49-228)31 29 47 
19-228)31 23 56 

E-mail: geerd.wurthmann 
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2. Παρουσίαση της υπόθεσης 
του επιχειρηματία 

Θέμα 
Ορισμένοι επιχειρηματίες πρέπει να παρουσιάζουν 
αποτελεσματικότερα την υπόθεση τους στις τράπεζες, 
παρέχοντας καλύτερες και συνεκτικότερες πληροφορίες 
για τις ενεστώσες ή τις μελλοντικές δραστηριότητες τους. 

Ορθή πρακτική 
Στο Βέλγιο, η Fortis Bank βοηθά τους επίδοξους επιχειρη
ματίες με μια υπηρεσία »πρώτης υποστήριξης», που περι
λαμβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου και την 
ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος. Η διαδικασία 
αυτή συνίσταται βασικά στην παροχή βοήθειας από την 
τράπεζα στους πελάτες για να παρουσιάσουν το αίτημα 
τους. 

Η ομάδα-στόχος είναι άνθρωποι με επαρκή ίδια κεφάλαια, 
οι οποίοι σκέπτονται να ιδρύσουν ή να εξαγοράσουν μια 
επιχείρηση. 

Όσοι επιλέγονται γ ι ' αυτό το σχέδιο υποχρεούνται να δέ
χονται επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια για τα 
πρώτα τρία έτη. Αυτές οι συμβουλές παρέχονται από έναν 
εγκεκριμένο σύμβουλο, ο οποίος επιλέγεται από τον πε
λάτη από έναν κατάλογο που του δίνεται από την τράπεζα. 

Προκειμένου να βελτιωθούν η οργάνωση και η διαχείριση 
αυτής της βοήθειας, η τράπεζα έχει συγκροτήσει μια 
ομάδα συμβούλων προερχόμενων από τα πανεπιστήμια 
και την επιχειρηματική κοινότητα. Τα μέλη αυτής της 
ομάδας είναι αρμόδια για τη στρατολόγηση συμβούλων, 
την κατάρτιση τους και το συντονισμό των προγραμμάτων 
βοήθειας για εκείνους που ιδρύουν μια νέα επιχείρηση. 

Οργανισμός 
Fortis Bank 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Bank Finance 

Διαδίκτυο: http://www.starters.be.fortisbank.com 

Αρμόδιος 
επαφών 

Philippe Goossens 

inance 

Β-1000 ■ 

18 47 79 
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3. Διαχείριση σχέσεων (Relationship 
Management) από τις τράπεζες 

Θέμα 
Μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη στον τραπεζικό τομέα είναι η 
απόδοση μεγαλύτερης έμφασης στα ιδιαίτερα χαρακτη
ριστικά των ΜΜΕ-πελατών. Η υιοθέτηση πρακτικών φιλικών 
για τον πελάτη, και ιδιαίτερα η έννοια της «διαχείρισης 
σχέσεων», είναι προς όφελος τόσο των τραπεζών όσο και 
των ΜΜΕ-πελατών τους. Για τις MME το πλεονέκτημα 
έγκειται στο ότι αξιολογούνται με βάση τις πραγματικές 
δυνάμεις της επιχείρησης και όχι σύμφωνα με κάποιο 
αφηρημένο τύπο. 

Ορθή πρακτική 
Η μονάδα επιχειρηματικής υποστήριξης (Enterprise Sup
port Unit) της Τράπεζας της Ιρλανδίας εισήγαγε την έννοια 
της «διαχείρισης σχέσεων» προς όφελος τόσο της τράπε
ζας όσο και των πελατών. Αυτή η προσέγγιση συμπληρώ
νεται από μια σειρά χρηματοοικονομικών και συμβου
λευτικών υπηρεσιών, που συνδέονται με τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της έναρξης των δραστηριοτήτων και της 
ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Περιλαμβάνεται επίσης η 
χορήγηση δανείων «πρώτων βημάτων», τα οποία είναι 
άτοκα για περίοδο τριών ετών. 

Οργανισμός 
Bank of Ireland 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Recent Developments in MME Financing 

Διαδίκτυο: http://www.bankofireland.ie (under business 
banking) 

Αρμόδιος 
επαφών 

Barry McNamara 
Bank of Ireland 
Lower Baggot Street 
Dublin 2 
Τηλ. (353-1)665 33 00 
Φαξ (353-1) 676 34 93 
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4. Μικροδάνεια 

Θέμα 
Πρέπει να αυξηθεί η χορήγηση μικροδανείων για σχετικώς 
μικρά ποσά, που συχνά δεν απαιτούν την παροχή πρό
σθετης εγγύησης. 

Ορθή πρακτική 
Στη Φινλανδία, ο οργανισμός Finnvera pic (ειδικευμένος 
στη χρηματοδότηση με επιχειρηματικά κεφάλαια) παρέχει 
μικροδάνεια ειδικά σε νεοϊδρυόμενες πολύ μικρές και 
μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν απασχόληση 
σε όχι περισσότερα από πέντε άτομα. Αυτά τα δάνεια 
μπορούν να χορηγηθούν σε όλες τις επιχειρήσεις, ανε
ξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Ένα μικροδάνειο 
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 100 000 φινλανδικών 
μάρκων (16 800 EUR).Ta επιτόκια των μικροδανείων είναι 
χαμηλότερα από τα επιτόκια των κανονικών δανείων 
κινδύνου, ενώ τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται 
σε γυναίκες επιχειρηματίες είναι λίγο χαμηλότερα ακόμη. 

Οργανισμός 
Finnvera 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Bank Finance for Start-ups: An Outsider's View 

Διαδίκτυο: http://www.finnvera.fi 

Αρμόδιος 
επαφών 
Martin Ingman 
FINNVERA Liaison Olhe,· 
Av. Des Arts 58 
B-1000 Bruxelles 
Τηλ. (32-2) 54 

!2-2)548 96 17 
E-mail: martin.ingmanWeuronet tae 
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5. Ένα δίκτυο ιδιωτών επενδυτών 
(Business Angels) 

Θέμα 
Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αύξηση της συμμετοχής ιδιωτών 
επενδυτών (Business Angels) στη χρηματοδότηση των 
MME, ιδιαίτερα μέσω της αποτελεσματικότερης δικτύ
ωσης με τις MME που διαθέτουν επενδυτικό δυναμικό. 

Ορθή πρακτική 
Το National Business Angels Network υποστηρίζει επιχει
ρήσεις που διαθέτουν αναπτυξιακό δυναμικό, οι οποίες 
μπορούν να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση με 
μετοχικά κεφάλαια και από τη διοικητική πείρα ιδιωτών 
επενδυτών. Ομοίως, το δίκτυο παρέχει μια υπηρεσία στους 
Business Angels (ιδιώτες επενδυτές) που επιδιώκουν να 
επενδύσουν τα χρήματα και το χρόνο τους σε επιχειρή
σεις με αναπτυξιακό δυναμικό. Το δίκτυο διαθέτει πάνω 
από 400 καταχωρημένους επενδυτές, που προσφέρουν 
κεφάλαια και πείρα, καθώς και ένα δίκτυο εταίρων σε 
εθνικό επίπεδο. 

Οργανισμός 
National Business Angels Network 

Περισσότερες πληροφορίες 

'Εκθεση: LINO (Local Investment Networking Company) 

Διαδίκτυο: http://www.nationalbusangels.co.uk 

Αρμόδιος 
επαφών 
Bernard Hallewell 
National Business Angels Network 
40-42 Cannon Street 
London EC4N6JJ 
Τηλ. (44-20) 73 29 29 29 
Φαξ (44-20) 73 29 26 26 
E-mail: 
infoífnationalbusangels.co.uk 
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6. Αγορές μετοχικών κεφαλαίων 

Θέμα 
Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω αγορές μετο
χικών κεφαλαίων κατάλληλες για τις MME, τουλάχιστον 
ως μέσο δημιουργίας μιας διεξόδου για τις επενδύσεις 
επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Ορθή πρακτική 
Η «Neuer Markt» στη Γερμανία είναι ένα ενδιαφέρον 
παράδειγμα, παρόμοιο με τις «Nouveaux marches» αλλού, 
δείχνει όμως επιπλέον ότ ι μια τέτο ια εξέλιξη μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ακόμη και στη γερμανική κεφαλαιαγορά, 
η οποία παραδοσιακά «ανθίσταται» σ' αυτό το είδος 
διαπραγμάτευσης μετοχών. 

Οργανισμός 
DIHT 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Summary for the seminar «Finance of Enterprises 
in the start-up phase 

Διαδίκτυο: http://www.neuer-markt.de/nm30/start.html 

Αρμόδιος 
D Torston Slink 
DIHT 

B-100;' 
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Διάδοση των αποτελεσμάτων ορθών πρακτικών 

ίπΐ»] [· »31 i Vé* Μ ïMaJAΠ [Λ Ι Γ»Μ I M« 

υποστήριξης για νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις 

Το σεμινάριο τ ο υ Ελσίνκι, Η βιομη
χανία φυτωρίων επιχειρήσεων είναι ένα ισχυρό 
εργαλείο για τη δημιουργία MME, για την υπο
στήριξη τους στην αρχική φάση των δραστηριο
τήτων τους και για την επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάπτυξης τους. Ως εκ τούτου, το σεμινάριο του 
Ελσίνκι είχε ως σκοπό να παράσχει μια εκτετα
μένη εικόνα της παρούσας κατάστασης της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας φυτωρίων επιχειρή
σεων, μέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
και νέων ιδεών μεταξύ των κρατών μελών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα παρακάτω παραδείγματα 
παρέχονται στην έκδοση Best Practices in Incubator 
Infrastructure and Innovation Support, τελική έκθεση του 
σεμιναρίου του Ελσίνκι, 19-20 Νοεμβρίου 1998 





1. Ο σωστός συνδυασμός υπηρεσιών 

Θέμα 
Είναι πλέον σαφές ότι, για να μπορέσουν τα φυτώρια 
επιχειρήσεων να προωθήσουν με επιτυχία τις ιδιαίτερα 
καινοτόμες επιχειρήσεις, πρέπει να εξασφαλιστεί η σωστή 
δέσμη προσφερομένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές 
πρέπει να περιλαμβάνουν καλές βασικές εγκαταστάσεις, 
που να λειτουργούν σε στενή συνεργασία με τα ερευνητικά 
κέντρα και τα ιδρύματα τεχνολογίας, καλά δομημένη πρόσ
βαση σε επιχειρηματικά κεφάλαια και δυνατότητα δικτύ
ωσης σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το διεθνές. 

Ορθή πρακτική 
Το Κέντρο Καινοτομίας (Innovationszentrum) ΙΖΕΤ στη 
Γερμανία είναι δραστηριότητα της Gesellschaft für Techno

logieförderung Itzehoe mbH, μιας μη κερδοσκοπικής επιχεί
ρησης, την οποία ίδρυσαν από κοινού η πόλη Itzehoe και η 
περιφέρεια Steinburg. Προσφέρει στις επιχειρήσεις μια 
επαγγελματική υποδομή, μια ευέλικτη υπηρεσία υποστήρι
ξης και συμβουλές από ειδήμονες. Γίνεται μεταφορά τεχνο
λογίας με το γειτονικό Fraunhofer - Institute for Silicon 
Technology ISIT, καθώς επίσης και με άλλα πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ιδρύματα. Το 1998, το ΙΖΕΤ έγινε συνεργάτης 
του Κέντρου τεχνογνωσίας στον τομέα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου για τη βόρεια Γερμανία. Παρέχεται κατάρτιση σε 
θέματα επιχειρησιακού προγραμματισμού, επιχειρηματικού 
πνεύματος και κατάλληλων στρατηγικών χρηματοδότησης. 
Περιλαμβάνεται η παροχή βοήθειας για την εξασφάλιση 
επιχειρηματικών κεφαλαίων.Το ΙΖΕΤ συμμετέχει ενεργά σε 
ένα περιφερειακό δίκτυο δέκα φυτωρίων επιχειρήσεων στο 
Schleswig-Holstein. Το κέντρο εισηγείται επίσης αλλά και 
συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα μεταφοράς έρευνας 
και ανάπτυξης και σε προγράμματα τυποποίησης, σε συνερ
γασία με άλλα κέντρα τεχνολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Οργανισμός 
ΙΖΕΤ Innovationszentrum Itzehoe 

Περισσότερες πληροφορίες 
'Εκθεση: Innovation Support in Incubator Centres of 
Northern Germany 

Διαδίκτυο: http://www.izet.de 

Αρμόδιος 
επαφών 
D Ingo Hussla 
Gesellschalt für 
Technologieförderung 
Itzehoe mbH 
ι raunhoferstr. 3 
D25524 Itzehoe 
Τηλ. (494821)77 86 00 

194821) 77 85 00 
Email: mio filzet de 
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2. Ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών 

Θέμα 
Υπάρχει πλέον επαρκής πείρα όσον αφορά τα φυτώρια 
επιχειρήσεων ώστε να είναι γνωστό το πώς πρέπει να 
ενταχθούν στη διαδικασία της τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης, ποιες πρέπει να είναι οι βασικές υπηρεσίες 
τους και ποια πρότυπα πρέπει να πληρούν όσον αφορά την 
παροχή αυτών των υπηρεσιών. Η συγκέντρωση αυτής της 
πείρας αναμένεται να οδηγήσει σε υψηλά πρότυπα 
παντού. 

Ορθή πρακτική 
Στα πλαίσια μιας υπό εξέλιξη διερεύνησης των θεμάτων 
που αφορούν την ποιότητα, η γαλλική Ένωση Διευθυντών 
Φυτωρίων Επιχειρήσεων (ELAN), σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και 
Βιομηχανίας, δρομολόγησε μια διαδικασία που οδήγησε 
στην έκδοση, από το γαλλικό οργανισμό τυποποίησης 
AFNOR, ενός προτύπου για τις λειτουργίες και τ ις 
υπηρεσίες των φυτωρίων επιχειρήσεων (NF Χ 50.770) και, 
συγχρόνως, ενός σχετικού κανονισμού πιστοποίησης (NF 
248). Το πρότυπο, που προορίζεται να χρησιμεύσει ως 
εργαλείο κατάρτισης, στοχεύει να εξασφαλίσει την 
αποτελεσματικότερη δυνατή υποστήριξη για τις 
επιχειρήσεις. Μεταξύ των απαντήσεων σ' αυτήν την 
πρωτοβουλία, το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων της 
Ακουιτανίας διεξήγαγε έναν «προέλεγχο» για να 
προσδιορίσει τις προσαρμογές που έπρεπε να κάνει για να 
εξασφαλίσει την πιστοποίηση των μελών του. Αυτά τα 
φυτώρια επιχειρήσεων έχουν ήδη δρομολογήσει τη 
διαδικασία πιστοποίησης. 

Το Bordeaux Productie έχει πιστοποιηθεί ότι πληροί το 
πρότυπο NF Χ 50.770 από τον Ιανουάριο του 1999. 

Οργανισμός 
ELAN (σε εθνικό επίπεδο) 
Bordeaux-Productic (σε περιφερειακό επίπεδο) 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: The Networking Strength in Professional 
Organisation in Incubators: the French NORM 

Αρμόδιος 
επαφών 
Françoise Boivert 

Olivier Prudhomme 

ux P roduc t i c 

Site To 

F3361 

Ε-ΓΠίΐιΙ II 
p roduc t i e a l ieno i Ir 
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3. Αποτελεσματική μεταφορά 
τεχνολογίας 

Θέμα 
Η αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας από τα πανε
πιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα στις εμπορικές 
εφαρμογές είναι ένας στόχος ο οποίος διακηρύσσεται συχνά, 
αλλά επιτυγχάνεται δύσκολα. Η εξεύρεση κατάλληλων 
μέσων για τη σταθερή επίτευξη αυτού του στόχου απο
τελεί βασική μέριμνα για τα φυτώρια επιχειρήσεων. 

Ορθή πρακτική 
Το Καίμπριτζ παρουσιάζει μια συγκέντρωση εταιρειών 
επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης, που είναι 
μοναδική στην Ευρώπη. Από το 1987, όταν ιδρύθηκε εκεί 
το Κέντρο Καινοτομίας του St John (St John's Innovation 
Centre) ως φυτώριο επιχειρήσεων τεχνολογίας, πάνω από 
100 επιχειρήσεις έχουν «αποφοιτήσει» απ' αυτό. Το 
Κέντρο στεγάζει τώρα 54 επιχειρήσεις, που απασχολούν 
περίπου 750 υπαλλήλους. Παρέχει ένα περιβάλλον 
υποστήριξης για άτομα προερχόμενα από το χώρο της 
επιστήμης και της τεχνολογικής έρευνας και δίνει έμφαση 
στην παροχή βοήθειας στα άτομα αυτά, ώστε να 
αποκτήσουν τις επιχειρηματικές δεξιότητες που τους 
χρειάζονται για να συμπληρώσουν τις τεχνικές ικανότητες 
τους. Η έρευνα δείχνει ότι μόνο 15 από τις 154 επιχει
ρήσεις που υποστηρίχθηκαν από το Κέντρο έχουν 
διακόψει τις δραστηριότητες τους, έναντι των 70 περίπου 
που θα ανέμενε κανείς με βάση τις στατιστικές. 

Οργανισμός 
St John 's Innovat ion Centre 

Περισσότερες πληροφορίες 
Διαδίκτυο: http://www.admin.cam.ac.Uk/univ/innovation/2.html 

Αρμόδιος 
επαφών 

Walter Herriot 
St John's Innovation Centre 
Cowley Road 
Cambridge CB4 4WS 
Τηλ. (44-1223)42 02 52 
Φαξ (44-1223) 42 08 44 
E-mail: wjherriot@stjohns.co.uk 
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4. Πεδίο για τα φυτώρια επιχειρήσεων 
στους νέους τομείς 

Θέμα 
Αν και πιστεύεται συχνά ότ ι τα φυτώρια επιχειρήσεων 
αφορούν μόνο εταιρείες επιστημονικής βάσης, στην πραγ
ματικότητα το μοντέλο αυτό έχει διάφορες εφαρμογές και 
σε άλλους τομείς. 

Ορθή πρακτική 
Το δίκτυο φυτωρίων επιχειρήσεων Travel Park (καλύπτει 
σήμερα τις περιοχές Ελσίνκι, Espoo, Oulu, Savonlinna και 
Vaasa), που λειτουργεί στη φινλανδία, είναι ένα δίκτυο 
φυτωρίων επιχειρήσεων που εξε ιδ ικεύεται στον τομέα 
του τουρισμού. Ο στόχος του Travel Park είναι να βοηθά 
περίπου 60-80 επιχειρήσεις κάθε χρόνο ώστε να εξελι 
χθούν, μέσα σε δύο χρόνια, σε λειτουργικές και κερδο
φόρες μικρές εταιρείες, ικανές να προσφέρουν ρηξικέ
λευθες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους τουρίστες και 
τους άλλους ταξιδιώτες. Υπάρχει στενή και αμοιβαία 
επωφελής συνεργασία μεταξύ του Travel Park και μεγάλων 
φινλανδικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς των ταξιδιών και του τουρισμού. 

Οργανισμός 
Travel Park Incubator Network 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: Theme Tourism and Services 

Διαδίκτυο: http://www.haaga.fi/smak/travelpark 

Αρμόδιος 
επαφών 
Jari Auranen 

pmenl 
Finland Ltd 

Park Incubatoi Ni 
P.O.Box 8, Pajuniilyntie I 1 
FIN-00321 Helsinki 
Τηλ. (358-9) 58 07 83 68 
Φαξ (358-9) 58 07 83 75 
E-mail: smak.helsinkitihaaga.fi 
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5. Η αξία της δικτύωσης για τα φυτώρια 
επιχειρήσεων και τους πελάτες τους 

Θέμα 
Τα φυτώρια επιχειρήσεων, για να είναι οικονομικώς απο
δοτικά, πρέπει απαραιτήτως να συνδέονται με τοπικά 
δίκτυα καινοτομίας, τα οποία ενθαρρύνουν την αλληλε
πίδραση μεταξύ των νέων και των υπαρχουσών επιχει
ρήσεων και επιτρέπουν στα φυτώρια επιχειρήσεων να 
αξιοποιούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνεργασία 
στον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης και σε τομείς 
όπως η κατάρτιση υψηλής ποιότητας. 

Ορθή πρακτική 
Τα 17 φυτώρια επιχειρήσεων της περιοχής του Ελσίνκι, που 
από το 1995 έχουν δημιουργήσει 760 νέες επιχειρήσεις 
επιστημονικής βάσης και 1 300 θέσεις εργασίας, λειτουρ
γούν μαζί ως δίκτυο με ομάδες φυτωρίων επιχειρήσεων 
που αναπτύσσουν προγράμματα κατάρτισης, εξετάζουν 
θέματα που αφορούν την ποιότητα ή αναζητούν καλύτε
ρους τρόπους εντοπισμού πιθανών επιχειρηματιών. Σ' 
αυτή τη δικτύωση, που εμπλέκει την τοπική κοινότητα 
καθώς και επιχειρήσεις μέσης και μεγάλης κλίμακας, 
οφείλεται εν μέρει η οικονομική αποδοτικότητα αυτής της 
πρωτοβουλίας. 

Οργανισμός 
Uusimaa Employment and Economic Development Centre 

Περισσότερες πληροφορίες 

Έκθεση: Incubators in Helsinki region 

Διαδίκτυο: http://www.yrityshautomot.net 

Αρμόδιος 
επαφών 
Taavetti Mutanen 
Employment and Economic 
Development Centre for Uusimaa 
PO Box 15 
FIN-00241 Helsinki 
Τηλ. (358-9) 25 34 24 81 
Φαξ (358-9) 25 34 24 00 
E-mail: 
taavetti.mutanen@te-keskus.fi 
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6. Αμοιβαία υποστήριξη σε εθνικό 
επίπεδο 

Θέμα 
Τα φυτώρια επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν παρόμοια 
προβλήματα με εκείνα άλλων φυτωρίων μπορούν να αντι
μετωπίσουν σημαντικά ζητήματα, όπως η ποιότητα των 
υπηρεσιών και η προώθηση της μεταφοράς τεχνολογίας, 
με τη συνεργασία σε εθνικό επίπεδο. 

Ορθή πρακτική 
Η ισπανική Ένωση Επιχειρηματικών Κέντρων και Κέντρων 
Καινοτομίας (ANCES) βοηθά τα μέλη της να εφαρμόζουν 
συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που 
υποστηρίζονται από αυτά τα κέντρα, να ανταλλάσσουν 
εμπειρίες, να εφαρμόζουν μεθόδους συγκριτικής αξιολό
γησης (benchmarking) για θέματα συνεργασίας στα πλαί
σια δικτύων καθώς και μεθόδους συνολικής ποιοτικής δια
χείρισης και να αξιοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες 
που αναπτύσσονται στα πανεπιστήμια. Βοηθά επίσης 
στην προώθηση δευτερογενών δραστηριοτήτων από τις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται κατά με
γάλο μέρος με την άμεση συμβολή των μελών. 

Οργανισμός 
Asociación Nacional de Centras Europeos de Empresas e 

Innovación Españoles 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: BICs Networking for Co-operation — the Spanish 
Model (ANCES) 

Διαδίκτυο: http://www.ances.com 

Αρμόδιος 
D. Jesus Casanova 

Empresas o lnno\ 
Avda Bi inklin. 12 
46980 

E-mail 
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7. Η ανάγκη για μια ισορροπημένη χρημα
τοδότηση των φυτωρίων επιχειρήσεων 

Θέμα 
Στα αρχικά στάδια, πολλά από τα προβλήματα από τα 
οποία υποφέρουν τα φυτώρια επιχειρήσεων είναι τα Ίδια 
με τα προβλήματα των πελατών τους. Όπως κάθε νέος 
φορέας, ένα φυτώριο επιχειρήσεων δεν έχε ι στην αρχή 
ούτε πελάτες ούτε ταμειακή ρευστότητα ούτε κρίσιμη 
μάζα. Ενώ η ιδιωτική χρηματοδότηση πρέπει να ενθαρ
ρυνθεί, ωστόσο, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια έως 
ότου φτάσει στο λεγόμενο «νεκρό σημείο» (break-even 
point) και επομένως, κατά τη διάρκεια αυτής της περιό
δου, υπάρχει συνεχής ανάγκη για δημόσια χρηματο
δότηση. 

Ορθή πρακτική 
Το επιστημονικό πάρκο Sophia Antipolis στη Γαλλία είναι 
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, με έκταση 2 300 εκταρίων, 
1 200 επιχειρήσεις και 20 000 υπαλλήλους. Το Διεθνές 
Κέντρο Προηγμένης Επικοινωνίας (CICA), που αντιπρο
σωπεύει σήμερα 52 από αυτές τις επιχειρήσεις και περίπου 
800 υπαλλήλους, δημιουργήθηκε το 1987 με την υπο
στήριξη της τοπικής κοινότητας. Το CICA έχει σαφώς 
επιτύχει τον βασικό στόχο του, που είναι η προώθηση 
εταιρειών βασισμένων στην τεχνολογία των πληροφο
ριών. Εντούτοις, παρά τη σταθερή αύξηση της χρημα
τοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα, η εξάρτηση του CICA 
από τη δημόσια κατά βάση χρηματοδότηση του είναι 
πιθανό να συνεχιστεί για μερικά ακόμη έτη. 

Οργανισμός 
International Centre for Advanced Communication (CICA) 

Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση: Incubator finance — case example from France 

Διαδίκτυο: www.cica.fr 

Αρμόδιος 
Alain Andre 
CICOM Organisation. CICA 
2229. route des Crêtes 
Sophia Antipolis 
F-06560 Valbonne 

-',192 94 20 00 
94 20 20 

E-mail: andre 
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8. Οι δυνατότητες του εικονικού 
φυτωρίου επιχειρήσεων 

Θέμα 
Ένα εικονικό φυτώριο επιχειρήσεων, κάνοντας χρήση των 
σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφόρησης και των 
επικοινωνιών, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, ένα από 
τα οποία είναι η άρση της ανάγκης για μεγάλες επενδύσεις 
σε γη ή σε κτίρια. 

Ορθή πρακτική 
Το εικονικό πάρκο τεχνολογίας, που λειτουργεί στην 
αυστριακή επαρχία της Κορινθίας μέσω του Κέντρου 
Καινοτομίας Lavantal, προσφέρει έναν περιορισμένο 
αριθμό υπηρεσιών (αίθουσες συνεδρίων, τηλεφωνικό 
κέντρο κλπ.) στο Κέντρο Καινοτομίας, αλλά και πολύ 
περισσότερες υπηρεσίες μέσω συνδέσμων υπολογιστή και 
Διαδικτύου (Internet). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών 
περιλαμβάνονται υπηρεσίες λογιστικής, υπηρεσίες 
βιντεοδιάσκεψης, ενημέρωση και παροχή συμβουλών για 
νομικά θέματα, καθώς και για θέματα μάρκετινγκ, 
ποιότητας και προτύπων. Ενθαρρύνεται επίσης η ενεργός 
συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων.Το κεφάλαιο που θα 
είχε διατεθεί για κτίρια επενδύεται τώρα εν μέρει για την 
αντικατάσταση του εισοδήματος από μισθώματα, αλλά 
χρησιμοποιείται επίσης και για την παροχή κεφαλαίων 
εκκίνησης. 
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