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Το Enterprise Europe Network (EEN) αποτελεί 
το μεγαλύτερο δίκτυο παροχής υπηρεσιών 
υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
(ΜμΕ) στο κόσμο.

  Διεθνής Παρουσία σε 60 χώρες
  600 Οργανισμοί - Μέλη
  4.000 Εξειδικευμένα Στελέχη

Το ΕΕΝ συστάθηκε και δραστηριοποιείται από το 
2008 με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(ΕΕ). Συγχρηματοδοτείται από τους οργανισμούς-
μέλη και την ΕΕ, μέσω του Προγράμματος COSME 
για την Ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ. Παρέχει τις 
υπηρεσίες του μέσω κοινοπραξιών οργανισμών 
που δραστηριοποιούνται στις χώρες-μέλη. Στην 
Κύπρο, οι υπηρεσίες του Δικτύου παρέχονται από 
την κοινοπραξία Enterprise Europe Network 
Κύπρου (ΕΕΝ Cyprus).

Πώς Λειτουργεί

›  Υποβολή ερωτήματος από την επιχείρηση

›   Προσδιορισμός και αξιολόγηση των 
αναγκών της επιχείρησης

›   Ετοιμασία συμβουλευτικού πλάνου / 
προτεινόμενες δράσεις

›   Παρακολούθηση και συνεχή επικοινωνία 
με την επιχείρηση

Οφέλη για τις Επιχειρήσεις

  Πρόσβαση σε αγορές

  Εξοικονόμηση κόστους

  Δημιουργία / Διατήρηση θέσεων εργασίας

   Βελτίωση Ποιότητας προϊόντων και 
παρεχόμενων υπηρεσιών

   Διαχείριση / Ενίσχυση επιχειρηματικής 
καινοτομίας

Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις 
να καινοτομήσουν και να 

αναπτυχθούν διεθνώς

Δίπλα στις Κυπριακές Επιχειρήσεις

een.ec.europa.eu

Το Enterprise Europe Network Κύπρου παρέχει, 
χωρίς χρέωση, στις κυπριακές επιχειρήσεις 
ένα ολοκληρωμένο μείγμα συμβουλευτικών 
υπηρεσιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικής 
καινοτομίας και της διεθνοποίησης, λειτουργώντας 
ως one-stop-shop.  

Συνδυάζει την εξειδίκευση στην διεθνή επιχει-
ρηματικότητα με την γνώση του τοπικού οικο-
συστήματος οδηγώντας τις ΜμΕ στις διεθνείς 
αγορές.



Το Enterprise Europe Network Κύπρου και οι υπηρεσίες του

                  Διεθνής Δικτύωση 

Πρόσβαση σε διεθνείς αγορές και εξεύρεση επιχειρηματι-
κών και ερευνητικών συνεργατών στο εξωτερικό, μέσα από 
επιχειρηματικές συναντήσεις/εκδηλώσεις διεθνούς δικτύωσης 
και τη δημιουργία και προώθηση επιχειρηματικών προφίλ. 
Πληροφόρηση για θέματα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 
σε ξένες αγορές, εγγραφής εταιριών, νομοθεσίας, προτύπων κ.ά.

                  Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Ενημέρωση και καθοδήγηση για διαθέσιμες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν 
δημόσια επιχορήγηση και ιδιωτική χρηματοδότηση, όπως 
επενδυτικά κεφάλαια, επιχειρηματικούς αγγέλους καθώς 
και δανειακά προϊόντα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

                  Ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση προς την ΕΕ μέσω διαβουλεύσεων, με 
στόχο την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, των επιπτώσεων που έχουν 
νομοθεσίες/πολιτικές στην καθημερινή τους δραστηριότη-
τα, καθώς και για την αναζήτηση πρακτικών τρόπων βελτί-
ωσής τους.

                  Υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας

Υποστήριξη επιχειρήσεων που επιθυμούν να διερευνήσουν 
τις δυνατότητές τους για εμπλοκή σε δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

                  Μεταφορά Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Υποστήριξη επιχειρήσεων για αναζήτηση καινοτόμων τεχνο-
λογιών/λύσεων και τεχνογνωσίας, καθώς επίσης και για προώ-
θηση των δικών τους τεχνολογιών και λύσεων στη διεθνή αγορά.

                  Διανοητική Ιδιοκτησία

Πληροφόρηση/καθοδήγηση για κατοχύρωση και εκμετάλ-
λευση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που 
προκύπτουν από τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων, και 
για πηγές/εργαλεία χρηματοδότησης των σχετικών εξόδων.

                  Υποστήριξη Καινοτόμων Επιχειρήσεων

Υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης και στρατηγικής της 
καινοτομίας, σε δικαιούχες επιχειρήσεις των Προγραμμάτων του 
European Innovation Council της ΕΕ, καθώς και άλλες επιχειρήσεις 
που διαθέτουν υψηλές δυνατότητες καινοτομίας και ανάπτυξης.

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδεΚ)

Το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί τον 
εθνικό φορέα, αρμόδιο για την υποστήριξη και 
προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης 
και της καινοτομίας στην Κύπρο. Μέσα από τις 
καινοτόμες δράσεις και προγράμματά του, ενισχύει 
το εγχώριο οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, 
συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της κυπριακής οικονομίας και αναπτύσσει τη 
συνεργασία και διασύνδεση με τη διεθνή ερευνητική 
και επιχειρηματική κοινότητα.

Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
είναι η ομοσπονδία των τοπικών Επιμελητηρίων στις 
πέντε μεγάλες πόλεις της Κύπρου. Το Επιμελητήριο 
είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη επιχειρηματική 
οργάνωση της Κύπρου, η οποία προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα πρακτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών 
που καλύπτουν σειρά θεμάτων που αφορούν 
τις επιχειρήσεις και την εκπροσώπηση των 
συμφερόντων και των απόψεων των μελών του προς 
την κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα.

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ)

Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου είναι μη 
κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός, με 
έδρα τη Λευκωσία. Αποστολή του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Κύπρου είναι η παροχή ολοκληρωμένης 
πληροφόρησης, αποτελεσματικής υποστήριξης 
και έγκυρης ενημέρωσης προς τα μέλη του, ώστε 
να βελτιώσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των 
ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και στη 
διαμόρφωση και εφαρμογή των πολιτικών της.

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


