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B-CAPP
Σε αυτό το τεύχος

« ΤΟ ΕΡΓΟ
« Ο ΣΤΟΧΟΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ

.........
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
σ τ η ν
α ύ ξ η σ η
τ η ς
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.

« ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ B-CAPP
« ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Ο ΣΤΟΧΟΣ
Ο συγκεκριμένος σκοπός του έργου
είναι να βοηθήσει τους επιχειρηματίες
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις
γνώσεις τους στον τομέα της
χρηματοοικονομικής διαχείρισης (π.χ.
επιχειρηματική χρηματοδότηση,
διαχείριση ταμειακών ροών και βασικές
λογιστικές έννοιες κλπ.) και στην έξυπνη
χρήση των ΤΠΕ(eBusiness για τη μείωση
του λειτουργικού κόστους και τη
δημιουργία εσόδων, εργαλεία
αυτοματισμού ταμειακών ροών,
eTendering, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.).
Ο στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι
έννοιες της χρηματοοικονομικής
διαχείρισης σε άμεση σχέση με την
υιοθέτηση αποδεδειγμένων πρακτικών
και εργαλείων ΤΠΕ, όπως η
ευφυέστερη χρήση των ΤΠΕ και η
μείωση των λειτουργικών εξόδων.
Οι δραστητιότητες του B-CAPP θα
κατανεμηθούν και θα εφαρμοστούν
μέσα από 3 πνευματικά προϊόντα:

www.bcapp.eu

Πνευματικό Προϊόν 1 Μάθημα Financial
Check Training – Μάθημα FCT
Το μάθημα FCT θα είναι ένα πρακτικό
εκπαιδευτικό μάθημα με τους βασικούς του
πυλώνες να απευθύνονται άμεσα στα
μαθησιακά αποτελέσματα του Διευθυντή
Χρηματοοικονομικής Βιωσιμότητας για το
ξ ε κ ί ν η μ α τ ο υ π ρ ο φ ί λ E C V E T.
Π ν ε υ μ α τ ι κό Π ρ ο ϊ ό ν 2 Η Ο ι κο ν ο μ ι κ ή
Στρατηγική Genie Η «Οικονομική Στρατηγική
G e n i e »
θ α
α ν α π τ ύ ξ ε ι
εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης
δοκιμάζοντας αρχικά τη γνώση και την
ευαισθητοποίηση των νεοσύστατων
επιχειρήσεων σχετικά με τις βασικές
χρηματοοικονομικές έννοιες και τις
αποδεδειγμένες πρακτικές ΤΠΕ και στη
συνέχεια την παροχή εξατομικευμένων
σχεδίων κατάρτισης αποτελούμενων από
φάσεις. .........................................................
Πνευματικό Προϊόν 3 Υπηρεσία
Διατήρησης Δεξιοτήτων Για να ολοκληρώσετε
την εκπαίδευση είναι απαραίτητο να καλύψετε
και την δυνατότητα που παρέχει η υπηρεσία
δ ι α τ ή ρ η σ η ς δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν .
Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που έχουν λάβει την
κατάρτιση θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας
τους και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν τις
νέες δεξιότητες και τις ικανότητές τους.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ B-CAPP ......................................................................................

Τι να περιμένετε
τους επόμενους
μήνες?.................
Η ανάπτυξη της πρώτης
πνευματικής παραγωγής
θα επισημάνει
σημαντική πρόοδο,
καθώς όλοι οι εταίροι
σχεδιάζουν και
δημιουργούν τον
εξατομικευμένο
κατάλογο δράσεων που
θα εφαρμοστεί στο
πλαίσιο του μαθήματος
FCT. Τα αποτελέσματα
θα παρουσιαστούν στη
Ριέκα της Κροατίας στις
20 Ιουνίου κατά τη
διάρκεια της δεύτερης
συνάντησης για το έργο.

Η πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου B-CAPP πραγματοποιήθηκε στο Cergy της
Γαλλίας από τις 14 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017 με την επίσημη έναρξη της υλοποίησης
του έργου. Όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις εταιρίες τους, να
συνοψίσουν τα αποτελέσματα του έργου και να συζητήσουν για τα πρώτα βήματα στην
επιτυχία! Η συνάντηση ήταν καρποφόρα και η ομάδα βρίσκεται στο δρόμο για να επιτύχει
τον κύριο στόχο του έργου................................................................. .........................
Οι δραστηριότητες του έργου προχωρούν όπως σχεδιάστηκε χάρη στην εξαιρετική
συνεργασία μεταξύ των μελών της κοινοπραξίας. Οι πρώτοι μήνες αφορούσαν την
ανάπτυξη των βασικών παραδοτέων του έργου: το σχέδιο διασφάλισης ποιότητας
δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει ένα κοινό ποιοτικό πρότυπο στην υλοποίηση των
δραστηριοτήτων του έργου και στους μηχανισμούς διαχείρισης των καθηκόντων από
τους εταίρους. Δεύτερον, δημιουργήθηκε το Σχέδιο διάδοσης και επικοινωνίας για μια
αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας, προκειμένου να γίνουν γνωστό το έργο και τα
αποτελέσματά του στο ευρύτερο δυνατό κοινό. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη του πρώτου
πνευματικού προϊόντος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Κάθε εταίρος υπέβαλε, μετά από επαρκή
έρευνα σχετικά με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες, ένα
ερωτηματολόγιο στην ομάδα-στόχο (νέοι διευθυντές, ΜΜΕ) που αποσκοπούσε στη
μέτρηση των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών πάνω στις βασικές χρηματοοικονομικές
έννοιες για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν και να διευθύνουν τις δραστηριότητές τους
παρέχοντας τις απαραίτητες αναφορές, εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες που θα
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και τις επιδόσεις τους. Τα αποτελέσματα υπάρχουν σε
θεμελιώδεις εκθέσεις για κάθε χώρα προκειμένου να αξιολογηθούν οι κύριες ανάγκες
κατάρτισης των νέων επιχειρηματιών. Εν τω μεταξύ, ο ιστότοπος του έργου
https://bcapp.eu/ και οι σχετικοί λογαριασμοί κοινωνικών μέσων είναι είναι ήδη στο
διαδίκτυο................................................................. ....................................................
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