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Επιχειρηματικό πνεύμα των νέων και εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα

(2009/C 20/16)

1. Στόχοι και περιγραφή

Η παρούσα δράση έχει ως στόχο τη στήριξη της εφαρμογής του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις («Small
Business Act»), ιδίως την αρχή 1, και της ατζέντας του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην
Ευρώπη, προωθώντας επιτυχείς ιδέες στον τομέα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα και βελτιώνοντας το
επιχειρηματικό πνεύμα των νέων της Ευρώπης.

Θα υποστηριχθούν σχέδια που έχουν ορισμένους από τους ακόλουθους στόχους (τομείς προτεραιότητας):

Μέρος 1:

— δημιουργία ενός διευρωπαϊκού προγράμματος εργαστηρίων, μέσω των οποίων οι καθηγητές επιχειρηματικό-
τητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα μοιράζονται γνώσεις και θα μαθαίνουν από τους επαγγελματίες
(Θερινή ακαδημία επιχειρηματικότητας).

Μέρος 2:

— δημιουργία μιας κοινής on-line πλατφόρμας για τους εκπαιδευτές της επιχειρηματικότητας και τους σχετικούς
επαγγελματίες,

— δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτών επιχειρηματικότητας,

— προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίου,

— προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων εκτός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος,

— ανάπτυξη καινοτόμου και βασιζόμενου στην πράξη διδακτικού υλικού σχετικά με την επιχειρηματικότητα για
την τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, ιδίως με τη χρήση πραγματικών περιπτώσεων και πειραματικής
μάθησης.

Οι δραστηριότητες πρέπει να έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Προτάσεις που δεν εμπίπτουν στους
προαναφερόμενους τομείς προτεραιότητας μπορούν επίσης να επιλέγουν, στο πλαίσιο του μέρους 2, εάν αντιστοι-
χούν σε πρωτοβουλία που προβλέπεται στην ατζέντα του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην
Ευρώπη και παρέχει μεγάλη προστιθέμενη αξία.

Η ατζέντα του Όσλο για την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη
διεύθυνση, για να τη συμβουλευθείτε και να τη μεταφορτώσετε:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/oslo_agenda_final.pdf

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από νομικές οντότητες. Οι εταιρικοί φορείς πρέπει να έχουν συσταθεί και
εγγραφεί στα σχετικά μητρώα νομίμως.

Οιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική οντότητα μπορεί να συμμετάσχει στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων,
εφόσον μπορεί να αποδείξει ότι έχει την ειδική εμπειρία που απαιτείται στο σημείο 6.3 της παρούσας πρόσκλησης.
Ειδικότερα, στις οντότητες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται:

— δημόσιες διοικήσεις σε όλα τα επίπεδα· εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές,

— εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικές σχολές, πανε-
πιστήμια κ.λπ.),

— ΜΚΟ, ενώσεις και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στους σχετικούς τομείς,

— φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης (δημόσιοι και ιδιωτικοί),

— εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και συναφείς φορείς,

— επιχειρηματικές ενώσεις και δίκτυα στήριξης των επιχειρήσεων.
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Είναι επιλέξιμες αιτήσεις νομικών οντοτήτων που εδρεύουν σε μια από τις ακόλουθες χώρες:

— κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

— χώρες ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών): Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία,

— υπό προσχώρηση χώρες, υποψήφιες χώρες και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα-πλαίσιο για την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία: Αλβανία, Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας,
Ισραήλ, Μαυροβούνιο, Σερβία και Τουρκία.

Η Επιτροπή μπορεί να επιλέξει προτάσεις από υποψηφίους από τις υπό προσχώρηση χώρες, τις υποψήφιες χώρες ή
άλλες χώρες, αν, την ημερομηνία της επιλογής έχουν υπογραφεί συμφωνίες που προβλέπουν τις ρυθμίσεις για τη
συμμετοχή των εν λόγω χωρών στο πρόγραμμα εργασίας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία κατά το
2009, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013).

3. Προϋπολογισμός και διάρκεια του έργου

Ο μέγιστος προϋπολογισμός που διατίθεται για το έργο είναι περίπου 2 750 000 EUR.

Ενδεικτικός αριθμός σχεδίων/μέσο μέγεθος:

Για το μέρος 1 δεν θα υποστηριχθούν περισσότερα από 2 σχέδια.

Για το μέρος 2 δεν θα υποστηριχθούν περισσότερα από 10 σχέδια.

Ανώτατο όριο κοινοτικής συγχρηματοδότησης:

Θα υποστηριχθούν μόνο τα σχέδια που απαιτούν ελάχιστη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους
200 000 EUR, αλλά όχι περισσότερο από 500 000 EUR.

Ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης επί του επιλέξιμου κόστους:

Για το μέρος 1, έως 60 %.

Για το μέρος 2, έως 50 %.

Προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των σχεδίων: 1η Νοεμβρίου 2009.

Μέγιστη διάρκεια των σχεδίων:

Μέρος 1: 36 μήνες.

Μέρος 2: 15 μήνες.

4. Προθεσμία

Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στην Επιτροπή το αργότερο στις 20 Απριλίου 2009.

5. Περισσότερες πληροφορίες

Το πλήρες κείμενο της πρότασης υποβολής προτάσεων και τα έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο
δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πλήρες κείμενο και πρέπει να υποβληθούν με τη
χρήση του προβλεπόμενου εντύπου.
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