
Enterprise Europe Network – HELLAS 
καινοτομία |  δικτύωση |  ανάπτυξη

        Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο

• Πρόκειται για το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο επιχειρηματικής υποστήριξης 
για καινοτόμες και εξωστρεφείς επιχειρήσεις. 

• Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, με 
παρουσία σε διεθνείς αγορές όπως Καναδάς, Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία, Ρωσία, ΗΠΑ, κ.ά.

• Διαθέτει 600 τοπικά σημεία επαφής και εμπειρογνώμονες από συνδέσμους 
επιχειρήσεων, τεχνολογικά κέντρα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, 
αναπτυξιακές εταιρείες, πόλους καινοτομίας, κ.λπ. 

• Την περίοδο 2008-2014, το δίκτυο έχει διαμεσολαβήσει σε 14.475 διεθνείς 
επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες. 

• Αποτελεί πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης «Εσωτερική Αγορά,  
Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ» της ΕΕ και υποστηρίζεται από  
το πρόγραμμα COSME 2014-2020.

The world’s largest support network for SMEs  
with international ambitions; We combine international 

business expertise with local knowledge to help you take 
your innovation into new markets; Helping your business 

grow faster through tailored support, new commercial 
partnerships and access to finance.

          Πώς μπορώ
►  να επεκταθώ σε αγορές του εξωτερικού;

►  να προωθήσω την καινοτομία μου στην Ευρώπη;

►  να εντοπίσω τον καταλληλότερο συνεργάτη στο εξωτερικό;

►  να επωφεληθώ από καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες;

►  να έχω πρόσβαση σε χρηματοδότηση;

►  να μάθω τί σημαίνει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την επιχείρησή μου;

►  να απευθύνω τα σχόλια και τις προτάσεις μου για τις πολιτικές για ΜΜΕ στην ΕΕ;

www.enterprise-hellas.gr



Υπηρεσίες 

Πρόσβαση σε νέες αγορές – Εξωστρέφεια 
• Διαμεσολάβηση για επιχειρηματικές & τεχνολογικές συνεργασίες 
• Επιχειρηματικές Αποστολές & Εκδηλώσεις Επιχειρηματικών Συναντήσεων 
• Τεχνολογικές - Επιχειρηματικές διαγνώσεις
• Καθοδήγηση για ρυθμιστικά θέματα νέων αγορών  

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για δημόσια & ιδιωτική χρηματοδότηση 
• Εντοπισμός αναγκών επιχειρήσεων σε θέματα Ε&ΤΑ
• Εξεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα 

Ενημέρωση για Ευρωπαϊκές Πολιτικές
• Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τις Μικρομεσαίες  

Επιχειρήσεις (Small Business Act) 
• Διαβουλεύσεις για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων
• Εκστρατείες ενημέρωσης για θέματα Ασφάλειας-Υγιεινής στην εργασία 

Μεταφορά τεχνολογίας & Διαχείριση Καινοτομίας 
• Διαχείριση καινοτομίας & Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων

• Ενημέρωση για προγράμματα και ευκαιρίες μεταφοράς τεχνολογίας 
• Καθοδήγηση σε θέματα στρατηγικής καινοτομίας.

        Επιτυχίες 
Την περίοδο 2008-2014, το Enterprise Europe Network-Hellas συνέβαλε στην 
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και απέσπασε ευρωπαϊκές διακρίσεις. 
Ενδεικτικά αποτελέσματα της ελληνικής ομάδας: 

• 563 διεθνείς συμφωνίες επιχειρηματικής & τεχνολογικής συνεργασίας 

• 1.617 ελληνικά προφίλ συνεργασιών διακινήθηκαν σε 60 χώρες, 
προσελκύοντας 3.027 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από το εξωτερικό 

• 470 επιχειρηματικές αποστολές / εκδηλώσεις επιχειρηματικών συναντήσεων  

• 23.650 περιπτώσεις συμβουλευτικής για θέματα χρηματοδότησης, 
καινοτομίας και διεθνοποίησης.

Την περίοδο 2008-2014, το Enterprise Europe Network-Hellas 
απέσπασε 4 ευρωπαϊκά βραβεία καλής πρακτικής και ήταν 

στους τελικούς υποψήφιους για 2 ακόμη. Διοργάνωσε τις δύο 
μεγαλύτερες επιχειρηματικές αποστολές της Ευρωπαϊκής  

Επιτροπής, με πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου της ΕΕ Α. Tajani  
(Missions for Growth 2013 & 2014) 

           Ποιοί είμαστε
Το Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του ομώνυμου παγκόσμιου δικτύου 
από το 2008, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης σε 
επιχειρήσεις με εξωστρεφή και καινοτόμο προσανατολισμό, με στόχο την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 

Αποτελείται από 12 οργανισμούς-εταίρους (ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, 
σύνδεσμοι επιχειρήσεων, επιμελητήρια, αναπτυξιακή εταιρεία), με μακρόχρονη εμπειρία 
σε ευρωπαϊκά δίκτυα, κατανεμημένους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι διευκολύνουν 
την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες αγορές, την πρόσβαση σε ιδιωτική και 
δημόσια χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διαχείριση της καινοτομίας, 
την ευθυγράμμιση με ευρωπαϊκές πολιτικές και τη συμμετοχή των εταιρειών σε 
διαβουλεύσεις για ευρωπαϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικότητα. 

Το δίκτυο διερευνά ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις σε περισσότερες από 
60 χώρες και συνεργάζεται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την 
υποστήριξή τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται χωρίς χρέωση.

Το Enterprise Europe Network-Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο επιχειρηματικής  
υποστήριξης στη χώρα. Ερευνητικοί οργανισμοί, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, 

επιμελητήρια και μια αναπτυξιακή εταιρεία ενώνουν γνώσεις, εμπειρία και διεθνή 
δίκτυα για την υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εξωστρεφή και καινοτόμο 

προσανατολισμό. Το δίκτυο έχει συμβάλει ήδη σε περισσότερες από 560 διεθνείς 
επιχειρηματικές και τεχνολογικές συνεργασίες ελληνικών οργανισμών.
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