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Οι start-up εταιρείες αποτελούν 

ουσιαστικό μέρος των 

προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την επίτευξη 

βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομικής 

ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, 

θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο 

στην ευρωπαϊκή ψηφιακή ενιαία 

αγορά, όπως υπογραμμίζεται 

στην «τελική έκθεση για τις 

start-ups και την ψηφιακή ενιαία 

αγορά». Ωστόσο, οι περισσότεροι 

επιχειρηματίες στερούνται τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την 

αποτελεσματική ανάπτυξη και 

διαχείριση της εταιρείας τους.

Το σχέδιο B-Capp θα αναπτύξει 

ένα ανοικτό και ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα κατάρτισης για τον 

οικονομικό σχεδιασμό / διαχείριση 

των νεοσύστατων επιχειρήσεων 

που θα περιλαμβάνει την έξυπνη 

χρήση της τεχνολογίας 

πληροφοριών και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) για τη μείωση του 

λειτουργικού κόστους και της 

διασυνοριακής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας που θα οδηγήσει 

στην αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και θα 

οδηγήσει σε λιγότερες 

επιχειρηματικές αποτυχίες. 

Μετά την ολοκλήρωση της 

εκπαίδευσης, όλοι οι 

συμμετέχοντες στο B-CAPP θα 

μπορούν να διατηρούν και να 

βελτιώνουν τις γνώσεις και τις 

δεξιότητές τους, να αποκτούν νέες 

υψηλής ποιότητας δεξιότητες και 

να συνεχίζουν την προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη 

εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες 

στρατηγικές.

Η Υπηρεσία Διατήρησης Δεξιοτήτων συμπυκνώνει τα 9 ενότητες από το Μάθημα Χρηματοοικονομικού Ελέγχου σε 5 
βασικές ενότητες. Θα ενσωματώσουμε αυτές τις ενότητες σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον παρακινούμενης 
εκμάθησης, όπου τα προϊόντα του B-CAPP θα μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα και να χρησιμοποιηθούν για 
αναφορά από τον εκπαιδευόμενο. Μέσω της Υπηρεσίας Διατήρησης Δεξιοτήτων, θέλουμε να εισαγάγουμε τον 
επιχειρηματία σε πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά την έναρξη μιας επιχείρησης 
αλλά και να ενισχύσουμε τις οικονομικές και επιχειρηματικές 
δεξιότητές του.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 7 δράσεις με περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της δράσης και των 
οφελών της, η οποία στοχεύει να υποστηρίξει τον επιχειρηματία στην υλοποίηση της δράσης στο πλαίσιο της 
επιχείρησής του. Οι ενότητες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

1. Πώς να δημιουργήσετε μία start-up
Η εκκίνηση μιας επιχείρησης δεν είναι τόσο απλή όσο και αν αποτελεί μια καλή ιδέα. Απαιτεί την κατοχή των 
δεξιοτήτων και της στάσης που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της ιδέας σας. Η θετική στάση και η έντονη 
εργασιακή ηθική είναι καθοριστικής σημασίας για την έναρξη οποιασδήποτε επιχείρησης, πόσο μάλλον μια στην 
οποία σκοπεύετε να έχετε επιτυχία. Αυτή η ενότητα θα αναφέρει λεπτομερώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις 
διαπροσωπικές δεξιότητες, καθώς και τις πρακτικές και επαγγελματικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη 
δημιουργία μιας ισχυρής επιχειρησιακής νοοτροπίας ικανής να αντιμετωπίσει και να παραμείνει υπό έλεγχο σε όλη 
τη διαδικασία έναρξης μιας επιχείρησης.

2. Βασικές Οικονομικές Έννοιες
Προκειμένου να είναι επιτυχής η επιχείρηση, είναι σημαντικό να έχετε κατανοήσει τις λογιστικές πρακτικές που 
σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες μιας εταιρείας. Αυτή η ενότητα αφορά 6 λογιστικές έννοιες, οι οποίες 
είναι ζωτικής σημασίας για κάθε επιχείρηση και λεπτομέρειες για το γιατί είναι σημαντικό να επιτύχετε στα οικονομικά 
σας και να διατηρήσετε αυτήν την οργάνωση.

3. Οικονομική Διαχείριση
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για τη διαχείριση των οικονομικών μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων 
εγγράφων, τα οποία συμβάλλουν στην πρόβλεψη των κερδών, των ζημιών, των εξόδων και των διαθέσιμων 
μετρητών στην επιχείρηση. Αυτή η ενότητα θα καλύψει κάθε μία από αυτούς τους τρόπους λεπτομερώς και θα 
παρέχει στον χρήστη του B-CAPP οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης αυτών των εγγράφων για την 
παρακολούθηση των οικονομικών της εταιρείας.

4. Τρόποι χρηματοδότησης
Οι επιχειρήσεις όλων των τύπων και μεγεθών αναπόφευκτα βασίζονται στα χρήματα που θα διατεθούν στην αγορά 
και θα αναπτυχθούν σταθερά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν όλα τα απαραίτητα 
οικονομικά μέσα για να ξεκινήσουν και να διαχειριστούν μια επιχείρηση, αλλά ενδέχεται να βρουν διάφορες λύσεις σε 
αυτό το θέμα. Αυτή η ενότητα θα εισαγάγει και θα διερευνήσει τους πιο κοινούς τρόπους χρηματοδότησης που 
διατίθενται για τις επιχειρήσεις, από επιχορηγήσεις έως την προσέγγιση του crowdfunding.
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ΤΗ 3η Διεθνική Συνάντηση 
B-CAPP πραγματοποιήθηκε στο 
Μιλάνο της Ιταλίας στις 4 
Οκτωβρίου 2018 και φιλοξενήθηκε 
από τη Eurocrea Merchant. 
Η συνάντηση ήταν καρποφόρα, με 
μεγάλη συνεισφορά από τους 
εταίρους, συμπεριλαμβανομένου 
του brainstorming και πολλών 
ομαδικών συζητήσεων. Πρώτον, οι 
εταίροι συζήτησαν την πρόοδο 
στην ανάπτυξη του πρώτου 
πνευματικού προϊόντος, δηλαδή 
στο μάθημα Χρηματοοικονομικού 
Ελέγχου, το οποίο είναι σχεδόν 
ολοκληρωμένο. Το προφίλ του 
ECVET, το οποίο αναφέρει 
λεπτομερώς τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και τις ικανότητες που 
θα προσφέρει το μάθημα, 
παρουσιάστηκε στους εταίρους και 
αυτό επιβεβαιώθηκε από την 
κοινοπραξία. Στη συνέχεια, η ομάδα
προχώρησε στην ανταλλαγή ιδεών 
για την ανάπτυξη της 
«χρηματοοικονομικής στρατηγικής 
Genie», η οποία θα αναπτύξει 
εξατομικευμένες διαδρομές 
κατάρτισης, αφού θα δοκιμάσει τις 
τρέχουσες γνώσεις των 
νεοσύστατων επιχειρήσεων σχετικά 
με τις σημαντικότερες πτυχές της 
δημοσιονομικής διαχείρισης και των 
σχετικών Διαδικασίες ΤΠΕ. 
Το Genie παρέχει τότε 
εξατομικευμένα σχέδια κατάρτισης, 
που αποτελείται από διάφορες 
φάσεις, ανάλογα με την τρέχουσα 
κατανόηση του ατόμου. 
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με 
ενημερώσεις σχετικά με τη διάδοση,
τη διαχείριση της ποιότητας και τα 
καθήκοντα διαχείρισης. Μετά από 
μια εποικοδομητική συνάντηση, 
οι συνεργάτες αποχώρησαν από 
το κίνητρο και είναι ενθουσιασμένοι 
να ξανασυναντηθούν για τη 
Δραστηριότητα Εκπαίδευσης 
Δασκάλων LTTA και την 4η 
συνάντηση που θα διεξαχθεί 
τον Απρίλιο του 2019.. 

www.bcapp.euΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

5. ΤΠΕ και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Οι πρακτικές τιμολόγησης σε χαρτί δεν είναι αποτελεσματικές για πολλούς λόγους, όπως: ακρίβεια, 

χρόνος χρήσης, κόστος, βιωσιμότητα κ.λπ. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση (ή η e-τιμολόγηση) είναι ένας τρόπος για τις μικρές 

επιχειρήσεις να γίνουν πιο αποτελεσματικές κατά την εκτέλεση των ίδιων εργασιών. Στην ενότητα που αφορά την ηλεκτρονική 

τιμολόγηση, θα αποκτήσετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικής 

τιμολόγησης στην εταιρεία σας.

Ηλεκτρονικές προμήθειες: Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη δημιουργία προϊόντων και την προσέγγιση του πελάτη απαιτεί 

συνήθως την προσπάθεια και το συντονισμό πολλών οργανισμών. Χάρη στην ηλεκτρονική προμήθεια, είναι δυνατόν να 

συλλεχθούν σε πραγματικό χρόνο όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία. καθώς ο πελάτης γνωρίζει την 

κατάσταση της παραγγελίας ανά πάσα στιγμή, ενώ ο πάροχος έχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις 

πραγματικές ανάγκες του πελάτη. Μέσω της ενότητας που αφορά τις ηλεκτρονικές προμήθειες, θα έχετε τη δυνατότητα να 

εξετάσετε σε βάθος τα διάφορα εργαλεία που είναι χρήσιμα σε αυτή τη διαδικασία.

Εικονικές αγορές: Καθώς αυξάνεται η ανάγκη για δυνατότητα ηλεκτρονικού εμπορίου, οι εικονικές αγορές μετατρέπονται σε 

μαζική τάση και δημιουργούν σημαντικό αντίκτυπο, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η επιλογή της καταλληλότερης 

λύσης και η επένδυση σε ηλεκτρονικές λύσεις είναι μάλλον ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν οι ΜΜΕ ανταγωνιστικές στο 

διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, ενώ παράλληλα καθιερώνουν την ηλεκτρονική παρουσία τους σε μια παγκόσμια αγορά 

μέσω καινοτόμου εικονικού περιεχομένου. Η ενότητα "Εικονικές αγορές" θα βοηθήσει τον χρήστη να ανακαλύψει πολλά 

ηλεκτρονικά εργαλεία, σε συνδυασμό με τεχνικές μάρκετινγκ, που θα εγγυηθούν την εικονική ταυτότητα και την επιτυχία του 

εμπορικού σήματος της εταιρείας.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Λόγω του ότι τα ηλεκτρονικά ψώνια γίνονται όλο και πιο δημοφιλή σε μια συντριπτική παγκόσμια αγορά, 

έχει γίνει ακόμα πιο απαραίτητο να δημιουργηθεί μια αναγνωρίσιμη διαδικτυακή ταυτότητα. Μαζί με τη μαζική χρήση των 

κοινωνικών μέσων ενημέρωσης και τις τελευταίες τάσεις στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, η γνώση των τρόπων εκμετάλλευσης του 

ηλεκτρονικού εμπορίου και η χρήση του m-Commerce μπορούν να σας βοηθήσουν να κατατάσσεστε σε υψηλό βαθμό σε μια 

διασυνοριακή αγορά.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη δημιουργούν επιχειρήσεις που μπορούν να πετύχουν. 

Προκειμένου να γίνει αυτό, δημιουργήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Χρηματοοικονομικού Ελέγχου, το Genie και την 

υπηρεσία διατήρησης των δεξιοτήτων μας, με στόχο τη γεφύρωση του κενού στη γνώση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης 

και των εργαλείων ΤΠΕ που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις στη σημερινή ψηφιακή εποχή. Κατά την παροχή αυτού του 

προγράμματος, στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη μείωση του ποσοστού αποτυχημένων επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη.

THE FINANCIAL STRATEGY GENIE

Έχουμε ξεκινήσει με την ανάπτυξη της Χρηματοοικονομικής Στρατηγικής Genie, το καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο μας που

παρέχει εξατομικευμένα προγράμματα κατάρτισης για τους μαθητές του B-CAPP. Το Genie θα λειτουργήσει σε δύο στάδια, 

τα οποία έχουν γραφτεί στο περιεχόμενο του μαθήματος κατάρτισης 

Χρηματοοικονομικού Ελέγχου:

1. Εξέταση της αρχικής γνώσης και ευαισθητοποίησης των νεοσύστατων επιχειρήσεων σχετικά με τις βασικές 

χρηματοοικονομικές έννοιες και τις αποδεδειγμένες πρακτικές ΤΠΕ.

2. Επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων κατάρτισης 

διαρθρωμένων σε διαφορετικές φάσεις.

Το εργαλείο είναι εξαιρετικά διαδραστικό και συναρπαστικό για τους χρήστες του B-CAPP, προσφέροντας μεγάλο κίνητρο 

στους μαθητές να προχωρήσουν στην εκμάθηση τους και στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.

Τι να περιμένετε τους επόμενους μήνες;

Η "Οικονομική Στρατηγική Genie" σύντομα θα συμπληρωθεί με το περιεχόμενο που έχει γραφτεί από όλους τους εταίρους, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταφράσεων στις γλώσσες των διαφόρων εταίρων: Γαλλικά, Ελληνικά, Κροατικά, Ισπανικά, 

Ρουμάνικα και Ιταλικά. Η κοινοπραξία θα αρχίσει τη διοργάνωση εκδηλώσεων το Μάρτιο, οι οποίες θα διεξαχθούν σε όλες 

τις χώρες εταίρους, όπου θα συμμετέχουν άμεσα εκπρόσωποι από την ομάδα-στόχο μας και θα διαδώσουν τα νέα για το 

έργο B-CAPP. Η Εκπαιδευτική μας Δραστηριότητα και η 4η συνάντηση θα πραγματοποιηθούν στη Βαλένθια, η οποία στις 

αρχές Απριλίου του 2019. Αυτό θα συμβάλει στη συγκέντρωση της κοινοπραξίας για την παροχή κατάρτισης σχετικά με τη 

χρήση του Genie και τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

The author is solely responsible for this publication (communication) 
and the Commission accepts no responsibility for any  use that may 
be made of the information contained there in.


	Page 1
	Page 2

