
Επικοινωνήστε μαζί μας

Το Enterprise Europe Network Κύπρου
παρέχει ολοκληρωμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες, χωρίς
χρέωση, για υποστήριξη της
επιχειρηματικής καινοτομίας και της
διεθνοποίησης, την αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
χρηματοδότησης και την προσαρμογή
των κυπριακών επιχειρήσεων στα νέα
δεδομένα της διττής ψηφιακής και
πράσινης μετάβασης. 

Υποστηρίζουμε τις
Κυπριακές Επιχειρήσεις

een.ec.europa.eu
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Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόματός της φέρει
ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση.
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση ανήκουν στον συγγραφέα και δεν ταυτίζονται
υποχρεωτικά με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το Enterprise Europe Network (EEN) είναι το
μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών
υποστήριξης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ) σε όλο τον κόσμο. 
Το Δίκτυο δραστηριοποιείται από το 2008, με
πρωτοβουλία και συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος της Ενιαίας Αγοράς. 

Με        περισσότερους από 600
συνεργαζόμενους οργανισμούς και
πάνω από 4000 εξειδικευμένα στελέχη
με εμπειρία στην παροχή 
επιχειρηματικής υποστήριξης.

Πώς λειτουργεί το ΕΕΝ Κύπρου;

υποβολή ερωτήματος από την επιχείρηση
προσδιορισμός και αξιολόγηση των αναγκών της
επιχείρησης
δημιουργία συμβουλευτικού πλάνου και πλάνου
δράσης 
παρακολούθηση και συνεχής επικοινωνία με την
επιχείρηση

Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης
πρόσβαση σε αγορές
εξοικονόμηση κόστους
δημιουργία / διατήρηση θέσεων εργασίας
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των
παρεχόμενων υπηρεσιών
διαχείριση και ενίσχυση επιχειρηματικής
καινοτομίας
εκπαίδευση και καθοδήγηση για βελτίωση
πρακτικών 



Οι υπηρεσίες του EEN
Κύπρου

Διεθνείς Συνεργασίες
Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές για εξεύρεση επιχειρηματικών και

ερευνητικών συνεργατών στο εξωτερικό, μέσα από επιχειρηματικές
συναντήσεις και εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης. Δημιουργία

επιχειρηματικών και τεχνολογικών προφίλ για διεθνή προβολή και
εξεύρεση συνεργατών.

Ενημέρωση και καθοδήγηση για διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης,
μέσω δημόσιας επιχορήγησης, ιδιωτικής χρηματοδότησης ή άντλησης
χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Καθοδήγηση για την

προετοιμασία προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (προκαταρτικός
έλεγχος και προεπισκόπηση προτάσεων).

 

Ανατροφοδότηση της ΕΕ
Μέσω της διεξαγωγής δημόσιων διαβουλεύσεων, γίνεται συλλογή

σχολίων από τοπικές επιχειρήσεις για ζητήματα που αντιμετωπίζουν
σχετικά με τη συμμόρφωση με νομοθεσίες, τα οποία προωθούνται στην

ΕΕ για ανάλυση και επεξεργασία, με σκοπό την αναζήτηση τρόπων
βελτίωσης και διαμόρφωσης ενός πιο λειτουργικού και ολοκληρωμένου

νομοθετικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις.

Μεταφορά Τεχνολογίας
Υποστήριξη για αναζήτηση καινοτόμων τεχνολογιών και λύσεων από

το εξωτερικό. Προώθηση τεχνολογιών και λύσεων των κυπριακών
επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά.

Επιχειρηματική ανάπτυξη και διεθνοποίηση
Ενημέρωση και καθοδήγηση στο πλαίσιο συμμόρφωσης των

επιχειρήσεων με το κανονιστικό πλαίσιο. Παροχή πληροφοριών σχετικά
με την επιχειρηματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα.

Υποστήριξη Καινοτομίας
Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης και στρατηγικής της καινοτομίας, σε

νεοφυείς και υφιστάμενες καινοτόμες επιχειρήσεις με δυνατότητες
ανάπτυξης και διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Διάδοση των

αποτελεσμάτων έρευνας και παροχή βοήθειας για την αξιοποίησή τους.
Υποστήριξη σε θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Υπηρεσίες διαχείρισης

της καινοτομίας και συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων.
Εξατομικευμένες υπηρεσίες σε επιχειρήσεις με σημαντικές προοπτικές
ανάπτυξης (με έμφαση στις επιχειρήσεις με προοπτική συμμετοχής στο

Πρόγραμμα EIC Accelerator της ΕΕ).

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Το EEN Cyprus αποτελείται από το
Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
ως συντονιστή του κυπριακού δικτύου, το
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,  το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Κύπρου και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου,
ως μέλη. 

Από το 2008
το EEN έχει υποστηρίξει 
2,9 εκατομμύρια ΜμΕ 
να καινοτομήσουν και να
αναπτυχθούν διεθνώς. 

280,00 ΜμΕ έχουν
συμμετάσχει σε
785,000
συναντήσεις
δικτύωσης.

475,000 ΜμΕ
εμπιστεύονται τα
εξειδικευμένα
στελέχη του
Δικτύου. 

Πράσινη και ψηφιακή μετάβαση
Ενημέρωση και καθοδήγηση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των

επιχειρήσεων μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού και της
μετάβασης σε πράσινες και λιγότερο επιβαρυντικές προς το

περιβάλλον πρακτικές. 


