2019
Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και
επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές
επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της
επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για
επίδοξους επιχειρηματίες.
Περιλαμβάνουν έξι κατηγορίες:
•

Προώθηση της επιχειρηματικότητας
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι
οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους
και γυναίκες

•

Επένδυση στις επιχειρηματικές δεξιότητες
Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που
στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων

•

Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο
που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη
νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την
αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος
των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

•

Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης
Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που
προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•

Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής
χρήσης των πόρων
Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή
τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές
και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους μέσω,
παραδείγματος χάρη, της ανάπτυξης των πράσινων δεξιοτήτων και της
εξεύρεσης εταίρων, καθώς και της χρηματοδότησης.

•

Υπεύθυνη και συνολική επιχειρηματικότητα:
Επιβραβεύονται εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές πρωτοβουλίες από τις αρχές ή
τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που προάγουν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στα πλαίσια της
κατηγορίας αυτής, επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες ομάδες, όπως για παράδειγμα σε
ανέργους και, κυρίως, σε μακροχρόνια ανέργους, σε νόμιμους μετανάστες, σε
άτομα με αναπηρία ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε
κατηγορία και θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα θεωρηθεί η πιο δημιουργική και
ευρηματική πρωτοβουλία προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
Επομένως, είτε είστε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή είτε σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή τις συνδεδεμένες στο πρόγραμμα
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) χώρες της Ισλανδίας, της
Νορβηγίας, της Σερβίας ή της Τουρκίας και εάν έχετε δημιουργήσει μια επιτυχημένη
πρωτοβουλία που έδωσε ώθηση στην οικονομία είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό
είτε σε τοπικό επίπεδο, σας καλούμε να δηλώσετε συμμετοχή!
Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής, ενώ μόνον οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν
την αρχική διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να
συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από
εξέχουσες προσωπικότητες θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα
ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων τον Νοέμβριο του 2019.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotionawards/index_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς διαγωνισμούς, απευθυνθείτε
στο εθνικό σημείο επαφής:
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