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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων 

Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244, 

3. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract No BMP1/1.3/1848/2019),  

4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου, 

5. Την υπ.αρ. 146/22.04.2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του ΚΕΠΑ περί 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την 

υλοποίηση του υπουργού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ», 

το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, προκειμένου να αναθέσει την 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ», προϋπολογισμού 12.400,00 € μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο “Building 

communities of knowledge for competitive MSEs” και ακρωνύμιο Skills4MSEs που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του “Balkan – Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020”, 

προσκαλεί την εταιρεία: 

SOCIAL MIND ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Μοναστηρίου 90, Θεσσαλονίκη 546 27 

231 055 1107 

info@socialmind.gr  

mailto:info@socialmind.gr


                                 

Project co-funded by the European Union and 
National Funds of the participating countries 

να υποβάλλει σχετική έγγραφη προσφορά η οποία θα περιέχει: 

Α) Τεχνική προσφορά 

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει έργο/έργα για την 

τεκμηρίωση της συναφούς εμπειρίας και βιογραφικά σημειώματα της προτεινόμενης 

ομάδας έργου. 

Συναφές/ή έργο/α θεωρούνται η παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάδοσης για την 

εκτέλεση δράσεων παρόμοιου αντικειμένου με αυτό της  παρούσας πρόσκλησης υποβολής 

προσφοράς. 

Τα μέλη της ομάδας έργου θα απαρτίζονται από: 

1) Υπεύθυνο έργου με εμπειρία στο παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάδοσης 

2) Δυο μέλη ομάδας έργου με εμπειρία παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διάδοσης 

Β) Οικονομική προφορά 

 

Η προσφορά θα υποβληθεί σε καλά σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιέχει διακριτά δύο 

υποφακέλους με την ένδειξη τεχνική –οικονομική προσφορά αντίστοιχα. 

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί, υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των ανωτέρω 

απαιτήσεων ως προς την εμπειρία και την ομάδα έργου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. 

Η προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί στην διεύθυνση του Κέντρου Επιχειρηματικής και 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης: 

Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής 

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης 

57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

έως και 13/05/2019 και ώρα 15:00. Πέραν της προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία 

προσφορά 

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2310 480 000, τις ώρες 

από 9:00 έως 15:00. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Θωμάς Φωκίων Αλγιανάκογλου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

  
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Skills4MSEs 

 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

“Balkan – Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020”, συμμετέχει στην υλοποίηση 

του έργου με τίτλο “Building communities of knowledge for competitive MSEs” και 

ακρωνύμιο Skills4MSEs, ως επικεφαλής εταίρος. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκτός του Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, 

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΕΛΚΕ), ο φορέας Microfond Sofia 

Foundation από την Βουλγαρία και από την πλευρά της Αλβανίας οι φορείς "FED invest" SCA 

και Albanian Besa Capital Foundation. 

Ο γενικός στόχος του έργου “Building communities of knowledge for competitive MSEs” με 

ακρωνύμιο Skills4MSEs είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διασυνοριακής δομής 

μάθησης για την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης και άλλων εργαλείων 

υποστήριξης για υπάρχουσες και δυνητικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τόσο σε 

ηλεκτρονική όσο και σε φυσική μορφή.   

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι: 

• Ενθάρρυνση των υφιστάμενων και των δυνητικών επιχειρηματιών να αποκτήσουν τα 
απαραίτητα προσόντα / εργαλεία και να ενισχύσουν την ικανότητά τους, να ενισχύσουν την 
ανταγωνιστικότητά τους, να αναπτυχθούν προς άλλες αγορές και να εισαγάγουν την 
καινοτομία σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της επιχείρησης τους. 

• Διερεύνηση νέων καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας κατάρτισης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης επιχειρήσεων. 

• Ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και των νέων επιχειρήσεων. 

• Προώθηση του συντονισμού μεταξύ των δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
ΜΚΟ, ώστε να παρέχονται ευκαιρίες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ίδρυση 
επιχειρήσεων 

• Υποστήριξη μικροεπιχειρήσεων μέσω της σύνδεσής τους με τους παρόχους 
μικροπιστώσεων για την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης της επιχείρησής τους 

• Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μεταφορά γνώσεων και  μεθοδολογιών για τη δημιουργία βιώσιμων 
επιχειρήσεων 

• Πιλοτική δοκιμή των προσφερόμενων υπηρεσιών 

• Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επιχειρηματική 
υποστήριξη των μεταναστών και επιχειρηματιών που βρίσκονται σε κίνδυνο πτώχευσης.  
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• Αύξηση της απασχόλησης στην περιοχή του προγράμματος και μείωση του φαινομένου του 
braindrain 

Για την εξασφάλιση της διάδοσης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου και την 

ταυτόχρονη προσέγγιση του πληθυσμού-στόχου που έχει καθοριστεί στο πλαίσιο 

ανάπτυξης του έργου, είναι απαραίτητη η πραγματοποίηση των σχετικών δράσεων 

επικοινωνίας και διάδοσης όπως αυτές περιγράφονται στο Πακέτο Εργασίας 3 (WP3. 

Project communication and Dissemination) του έργου.  

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση υπηρεσιών σε εξωτερικό συνεργάτη για 

την υποστήριξη του ΚΕΠΑ στην υλοποίηση των παρακάτω παραδοτέων: 

Παραδοτέο 2.1.1: Πακέτο προωθητικού υλικού για τον τύπο - Press kit 

Παραδοτέο 2.1.2: Δράσεις ενημέρωσης - Communication actions 

Παραδοτέο 2.1.3: Εκδηλώσεις διάδοσης - Dissemination events  

Παραδοτέο 2.1.4: Ιστοσελίδα έργου - Project website  

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παραπάνω παραδοτέων ανέρχεται στο ποσό των 

12.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους των συμμετεχουσών χωρών του 

Προγράμματος. Ο εν λόγω προϋπολογισμός περιγράφεται αναλυτικά στο τελικό εγκεκριμένο 

Τεχνικό Δελτίο από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του προγράμματος “Balkan – 

Mediterranean Cooperation Programme 2014 – 2020”.  

Τα καθήκοντα του αναδόχου αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

Παραδοτέο 2.1.1 Πακέτο προωθητικού υλικού για τον τύπο (press kit) 

 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την προετοιμασία του λογότυπου του έργου, το σχεδιασμό του 

φυλλαδίου του έργου, του banner, και του template του newsletter.   

Παραδοτέο 2.1.2 Δράσεις ενημέρωσης- Communication actions 

 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων διάδοσης και δημοσιότητας των 

αποτελεσμάτων του έργου με σκοπό την επίτευξη των στόχων του τόσο κατά την διάρκεια 

υλοποίησης του όσο και με το πέρας αυτής. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα εξής: 

 Φυλλάδια 

Η δραστηριότητα αφορά στην αναπαραγωγή του φυλλαδίου του έργου σε 2.000 αντίτυπα.  

Τα φυλλάδια θα είναι 2σέλιδα, τετράχρωμα σε χαρτί ποιότητας velvet διάστασης Α4 

(τρίπτυχο) που θα καταθέσει ο ανάδοχος ενώ το περιεχόμενο των εντύπων θα είναι σε δύο 

(2) γλώσσες : Ελληνικά, Αγγλικά.  
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 Banner  

Η δραστηριότητα αφορά στην παραγωγή 2 banner σε ρολό στα αγγλικά, διαστάσεων 

1m*2m. 

 Δελτία τύπου 

Η δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό και τη καταχώρηση πέντε (5) δημοσιεύσεων / 

καταχωρήσεων στον τοπικό ή/ και εθνικό τύπο, ασπρόμαυρες, μεγέθους ¼ της σελίδας. 

Οι καταχωρήσεις θα αφορούν ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο και επιμέρους 

δράσεις του έργου και θα γίνονται κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 Social media promotion and web advertisement 

Η δραστηριότητα αφορά στη προώθηση του έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω               

Google AdWords και Social Media. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει την 

υλοποίηση των παρακάτω 

 Σχεδιασμός όλων των απαραίτητων δημιουργικών 

 Σχεδιασμός και δημοσίευση όλων των απαραίτητων δημοσιεύσεων στα Social Media  

 Δημιουργία όλων των απαραίτητων διαφημιστικών δράσεων στο Google AdWords 

 Δημιουργία όλων των απαραίτητων διαφημιστικών δράσεων στο Facebook 

 Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση των διαφημιστικών δράσεων 

Παραδοτέο 2.1.3 Εκδηλώσεις διάδοσης- Dissemination events  

 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει την διοργάνωση της εναρκτήριας εκδήλωσης με σκοπό την 

προβολή του έργου και των στόχων του. Η εκδήλωση θα λάβει χώρο στη Θεσσαλονίκη και σε 

χώρο που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο. 

Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής της εκδήλωσης (ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής, χώρος, 

προσκλήσεις και προσκεκλημένοι, πρόγραμμα κλπ) και οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει ο 

Ανάδοχος, θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ο Ανάδοχος αναλαμβάνει: 

• Εξασφάλιση και προετοιμασία χώρου που θα φιλοξενήσει την εκδήλωση, 

• Διαθεσιμότητα υπηρεσιών εστίασης (catering) κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο 

χώρο διεξαγωγής. Το catering θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

o Διαλείμματα καφέ: καφές, τσάι, νερό, χυμός, κουλουράκια, κέικ για 50 άτομα  

• Προβολικό εξοπλισμό αίθουσας: laptop - projector - οθόνη, μικροφωνική εγκατάσταση 

και τεχνική υποστήριξη οπτικοακουστικών μέσων 

• Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (υποδοχή, εξυπηρέτηση και 

πληροφόρηση συμμετεχόντων κλπ). 

• Δημιουργία και ηλεκτρονική αποστολή πρόσκλησης 

• Προσδιορισμός θεματολογίας (δημιουργία ατζέντας στα ελληνικά και αγγλικά) 
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• Δημιουργία εντύπων παρακολούθησης (λίστες συμμετεχόντων) 

Το παραδοτέο θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα παρακάτω: 

Υλικό προετοιμασίας και διεξαγωγής της εκδήλωσης: Έκθεση αναφοράς με όλο το υλικό 

τεκμηρίωσης (πρόσκληση, ατζέντα, αναφορά εκδήλωσης, λίστες συμμετεχόντων, 

φωτογραφίες) στην ελληνική γλώσσα και επιτελική σύνοψη στην αγγλική γλώσσα. 

 

Παραδοτέο 2.1.4 Ιστοσελίδα έργου - Project website 

 

Το παραδοτέο περιλαμβάνει τη δημιουργία και την ενημέρωση του περιεχομένου της 

ιστοσελίδας του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του. Η οποιαδήποτε δημοσίευση 

του περιεχομένου σε αυτή, θα γίνεται σε συνεργασία και κατόπιν έγκρισης της Αναθέτουσας 

Αρχής.  

Ειδικότερα ο ανάδοχος καλείται να αναλάβει την τακτική τροφοδότηση και ανανέωση του 

περιεχομένου της ιστοσελίδας του έργου στην ελληνική και στην επίσημη γλώσσα του 

προγράμματος (αγγλική) με τις δράσεις που υλοποίησαν οι εταίροι του έργου. 

Το Website θα είναι πολυγλωσσικό και θα συμπεριλαμβάνει επιπλέον την Αλβανική και την 

Βουλγαρική γλώσσα. Η τροφοδότηση του στην Αλβανική και Βουλγαρική γλώσσα θα γίνεται 

από τους συμμετέχοντες εταίρους του έργου στους οποίους και θα δοθούν σχετικοί κωδικοί 

διαχείρισης.  Ο ανάδοχος δεν θα είναι υπεύθυνος για την τροφοδότηση της ιστοσελίδας στις 

παραπάνω γλώσσες.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Skills4MSEs 

 

 

Α/Α Παραδοτέου Τίτλος παραδοτέου Προϋπολογισμός  

2.1.1 Πακέτο προωθητικού υλικού για τον 
τύπο (press kit) 

1.500,00  

2.1.2 Δράσεις ενημέρωσης- Communication 
actions 

7.400,00 

 Φυλλάδια 2.000,00 

Banner 400,00 

Δελτία τύπου 1.000,00 

Social media promotion and web 
advertisement 

4.000,00 

2.1.3 Εκδηλώσεις διάδοσης- Dissemination 
events 

1.500,00 

2.1.4  Ιστοσελίδα έργου - Project website 2.000,00 

Συνολική αξία δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)   12.400,00 

 

 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της. 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά με την ολοκλήρωση κάθε Δράσης, 

την παράδοση των αντίστοιχων παραδοτέων και την οριστική παραλαβή και έγκριση αυτών 

από την ΕΠΦΑ.  

 

Θεσσαλονίκη 06/05/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Skills4MSEs 

 

Background of the project (problems/ challenges to be addressed/ target groups) 

The Balkan – Mediterranean area is characterized by high unemployment rates, exacerbated 

by the crisis in certain regions.  Moreover, long term and youth unemployment are far above 

the EU average indicating that there is a profound and urgent need to enhance these 

categories and implement measures that will improve their entrepreneurial skills and 

promote their integration to the labor market. Bearing also in mind that the Balkan-

Mediterranean area also suffers by labor skills shortcomings and brain drain especially of 

skilled people, it is important to foresee knowledge transfer and skills’ development, linking 

the overall business’ support to vocational training. The SWOT analysis of the programme area 

highlights that there are strong economic regional disparities & areas with low 

competitiveness’ performances. These areas are mainly isolated and economically deprived 

because they are away from the big economic centres and lack in competiveness and 

existence of capable workforce.   

The economic recession and the low growth levels that characterize the area is another 

drawback factor that hampers its economic development. However, despite the negative 

economic climate of the area, there are also strengths and opportunities that can be exploited 

and lead to economic development. Specifically, the strong entrepreneurial spirit that exists 

in combination with the present EU initiatives that promote employment creation (including 

self‐employment) create great potential for  economic recovery as long as proper and efficient 

development measures are put in practice. At the same time there is an increasing recognition 

of vocational education and training as well as relatively high skill levels in some regions able 

to contribute to competitiveness and innovation. The Skills4MSEs project aims to develop an 

integrated cross border learning structure for the provision of Business Development Services 

and other business support tools for existing and potential MSEs (micro and small enterprises) 

in both electronic and physical form. 

 The aim of the Skills4MSEs project is to reach a maximum territorial impact on 

competitiveness, through internal spill over and leverage effects on knowledge transfer. 

Education and training will enable existing and potential entrepreneurs to acquire the 

necessary skills/tools and thus enhance their capacity, boost their competitiveness, grow 

towards other markets and introduce innovation in all phases of their business cycle.  The 

delivery of business development services (BDS) for micro and small enterprises (MSEs) has 

received much attention during the past years. This attention results from the growing 

recognition by microfinance institutions and others involved in MSE development that the 

poor, in order to establish, operate and eventually grow their businesses, need more than 

access to loans and credit. While financing continues to play a critical role in enterprise 

development, the delivery of non-financial services, also called BDS, has become an 

increasingly important component of MSE development initiatives and interventions.  Actions 

supported under the Skills4MSEs project will enable existing and potential MSEs to acquire 
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the necessary skills/tools and bridge the gap between academic education and practical 

entrepreneurial learning through the exploitation of new technologies. By linking education 

and businesses, the Skills4MSEs project also embeds the “Entrepreneurship 2020 Action Plan” 

of the EU, stating that “investing in entrepreneurship education is one of the highest return 

investments Europe can make”.  Moreover, in relation to the “Entrepreneurship 2020 Action 

Plan”, special attention is granted to special groups of people that require immediate business 

support. Migrants in specific, represent an important pool of potential entrepreneurs. As they 

are often more likely to start businesses than natives, they can substantially contribute to 

growth and job creation in the EU. The European Commission aims to create policy that helps 

attract talented would-be entrepreneurs from non-EU countries and ensure that business 

support services reach all potential entrepreneurs. Formerly bankrupt entrepreneurs and 

those at risk of bankruptcy is another group targeted by the project while the EC highlights 

the importance of the second chance for honest entrepreneurs as one of the key elements for 

the improvement of the entrepreneurial culture in the EU. 

Objectives of the Project 

The main objective of Skills4MSEs project is to develop an integrated cross border learning 
structure for the provision of Business Development Services and other business support tools 
for existing and potential MSEs (micro and small enterprises) in both electronic and physical 
form. The aim of the Skills4MSEs project is to reach a maximum territorial impact on 
competitiveness, through internal spill over and leverage effects on knowledge transfer. The 
specific objectives of the project are: 

• Enable existing and potential entrepreneurs to acquire the necessary skills/tools and 
thus enhance their capacity, boost their competitiveness, grow towards other markets and 
introduce innovation in all phases of their business cycle. 

• Explore new innovative training methods through the use of an electronic training 
platform providing business support and development services.  

•  Encourage social entrepreneurship as well as start‐up businesses. 

• Promote coordination between public education institutions and NGOs in order to 
provide opportunities to outreach young people and create skills for them to start‐up 
businesses 

• Support micro entrepreneurs through linking them with microcredit providers for the 
provision of financial support in order to finance their business  

• Share and exchange of best practices between the participating regions in order to 
facilitate transfer of knowledge and introduce new methodologies to have sustainable 
businesses 

• Pilot testing of the offered services  

• Contribute to EC goals by granting special attention to the business support of 
migrants and formerly bankrupt entrepreneurs and those at risk of bankruptcy 

• Increase employment in the programme area and also reduce brain drain 
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Partnership of the project 

The scheme of partners is described as follows: 

1. Business and Cultural Development Centre- Greece 
2. University of Macedonia - Department of Applied Informatics, Research Committee 

of UOM (ELKE) – Greece 
3. Microfond Sofia Foundation – Bulgaria 
4. "FED invest" SCA – Albania 
5. Albanian Besa Capital Foundation – Albania  


