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Βράβευση της αριστείας 
στην προώθηση της 
επιχειρηματικότητας

Τα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς 
προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές 
και πρακτικές για την επιχειρηματικότητα, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της 
επιχειρηματικότητας, ενθαρρύνουν και παρέχουν κίνητρα σε δυνητικούς επιχειρηματίες.

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα κριθεί η πιο πρωτότυπη και δημιουργική πρωτοβουλία ενίσχυσης 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Στα Ευρωπαϊκά Επιχειρηματικά Βραβεία καλούνται να συμμετάσχουν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία ή την Τουρκία που έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της περιοχής τους. Υπάρχουν 
δύο στάδια επιλογής και οι συμμετέχοντες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία μόνον αφού ολοκληρώσουν το πρώτο στάδιο 
που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. Η υψηλού επιπέδου επιτροπή θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν σε ειδική τελετή που θα 
διεξαχθεί στις 9 Μαΐου 2010.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους εθνικούς διαγωνισμούς, απευθυνθείτε στα εθνικά σημεία επαφής: 
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Μια πρωτοβουλία της Γενικής ∆ιεύθυνσης Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες βραβείων:

3. Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (Improving the business environment): 
επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε 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" προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

 
 

4. Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρισης (Supporting the internationalisation of business): επιβράβευση πολιτικών
που ενθαρρύνουν επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι 
αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

 
 

1. Προώθηση Επιχειρηματικότητας (Promoting the entrepreneurial spirit): 
επιβραβεύονται δράσεις και πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακόή τοπικό επίπεδο οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική 
αντίληψη και φιλοσοφία που ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα,την καινοτομία και την αποδοχή κινδύνου 

 
 

2. Επένδυση στις Δεξιότητες (Investing in skills): επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε περιφερειακό ή 
τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών, επαγγελματικών, τεχνικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων

 
 

5. Βραβείο Υπεύθυνης και Συνολικής Επιχειρηματικότητας (Responsible and inclusive entrepreneurship): επιβράβευση περιφερειακών ή 
τοπικών ενεργειών που προάγουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στον κοινωνικό ή/και τον περιβαλλοντικό
τομέα. Στα πλαίσια της κατηγορίας αυτής επιβραβεύονται επίσης προσπάθειες για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε μη προνομιούχες 
ομάδες, όπως για παράδειγμα σε άνεργους, σε άτομα με ειδικές ανάγκες ή σε άτομα που προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες.


