
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 

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 2η Διεθνής Συνάντηση B-CAPP 

πραγματοποιήθηκε στη Rijeka της 

Κροατίας στις 20 Ιουνίου 2018! 

Φιλοξενούμενη από το PAR Business 

School, η συνάντηση ξεκίνησε με μια 

πυκνή ατζέντα, καλύπτοντας όλες τις 

κύριες πτυχές του έργου με λεπτομερείς 

παρουσιάσεις και ενθάρρυνση καταιγισ

μού ιδεών. Πρώτον, οι εταίροι 

παρουσίασαν τις δραστηριότητες που 

πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα 

σχετικά με το πρώτο πνευματικό προϊόν, 

και συγκεκριμένα την ανάπτυξη του 

μαθήματος κατάρτισης του 

χρηματοοικονομικού ελέγχου. 

Οι συνολικές σειρές δράσεων ανά 

χρηματοοικονομικές έννοιες (π.χ. 

εκκίνηση και επιχειρηματική 

χρηματοδότηση, τρόποι 

χρηματοδότησης κ.λπ.) και τα εργαλεία 

ΤΠΕ (π.χ. ψηφιακή τιμολόγηση, 

εργαλεία ταμειακών ροών) 

εντοπίστηκαν στην πρώτη φάση και θα 
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αποτελέσουν το περιεχόμενο του 

μαθήματος FCT, το οποίο πρόκειται να 

οριστικοποιηθεί αυτό το φθινόπωρο.

Ως τελικό στάδιο για αυτή την παραγωγή, 

θα αναπτυχθεί ένα προφίλ ECVET, το 

οποίο θα περιγράφει τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που θα 

προσφέρει το μάθημα και θα περιγράφει 

έτσι το διδακτικό του πλαίσιο. 

Κατά συνέπεια, έχουν καθοριστεί τα 

σχέδια και οι προθεσμίες για την εκτέλεση 

των ακόλουθων εργασιών.

Όλοι οι εταίροι ενημερώθηκαν σχετικά με 

τις δραστηριότητες διάδοσης, τη διαχείριση 

της ποιότητας και τις διοικητικές 

επισκοπήσεις, με παρουσιάσεις από κάθε 

υπεύθυνο εταίρο. Με αμοιβαία ικανοποίηση 

και νέο κίνητρο, οι εταίροι καθόρισαν την 

ημερομηνία για την 3η συνάντηση, η οποία 

θα φιλοξενηθεί από τον οργανισμό 

Eurocrea στο Μιλάνο στις 4 

Οκτωβρίου 2018!

www.bcapp.eu
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Το μάθημα κατάρτισης 

χρηματοοικονομικού 

ελέγχου πρόκειται να 

οριστικοποιηθεί και να 

αναθεωρηθεί από 

όλους τους εταίρους, 

δίνοντας έτσι πράσινο φως 

στις μεταφράσεις στις 

γλώσσες των διαφόρων 

εταίρων: Γαλλικά, 

Ελληνικά, Κροατικά, 

Ισπανικά, Ρουμάνικα και 

Ιταλικά. Το προφίλ του 

ECVET θα περιγράψει στη 

συνέχεια το σύνολο των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων που θα 

προσφέρει το μάθημα, 

προσθέτοντας σχετικά 

εργαλεία για την 

επικύρωση, την 

αναγνώριση και τη 

δυνατότητα μετάδοσης του 

προγράμματος σπουδών 

που αναπτύχθηκε από 

το πρόγραμμα. 

Η 3η συνάντηση στο 

Μιλάνο, που 

προγραμματίζεται για τις 4 

Οκτωβρίου, θα ανοίξει το 

δρόμο για τις 

δραστηριότητες του 

δεύτερου πνευματικού 

προϊόντος!

www.bcapp.euΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

Οι εννέα ενότητες για το μάθημα κατάρτισης χρηματοοικονομικού ελέγχου προέρχονται από χρηματοοικονομικές 

έννοιες, εργαλεία ΤΠΕ καθώς και εργαλεία υποστήριξης του καλυπτόμενου υλικού. Για κάθε ενότητα εντοπίστηκαν 

και περιγράφηκαν 7 σχετικές ενέργειες, παρέχοντας συγκεκριμένο περιεχόμενο που θα υποστηρίξει την 

εφαρμογή τους ("Κάρτες Δράσης"). 

Συγκεκριμένα, οι δράσεις έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με τον τύπο τους (όσον αφορά τις προϋποθέσεις και τις 

επενδύσεις που πρέπει να γίνουν), τον απαιτούμενο χρόνο για την υλοποίηση της δράσης και τις συναφείς 

δαπάνες (όταν είναι δυνατόν), τις θετικές και αρνητικές πτυχές, την εκτιμώμενη εκμετάλλευση, τις απαιτούμενες 

δεξιότητες και το επίπεδο ιστού. Οι εννέα ενότητες εστιάζουν στα ακόλουθα θέματα:

1) Εκκίνηση και επιχειρηματική χρηματοδότηση ·

2) Διαχείριση ταμειακών ροών & Βασικές λογιστικές έννοιες

3) Τρόποι χρηματοδότησης και επενδυτικών εργαλείων

4) Επιχειρηματικό πνεύμα & δεξιότητες

5) Εργαλεία ταμειακών ροών

6) Ηλεκτρονική προμήθεια

7) Ηλεκτρονική τιμολόγηση

8) Εικονικές αγορές

9) Ηλεκτρονικό εμπόριο

Πολλές αναφορές σχετικά με τα εμπόδια για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις μπορούν να βρεθούν με μια απλή 

αναζήτηση Google. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτού του προγράμματος είναι να δοθεί στους επιχειρηματίες η 

δυνατότητα να αποκτήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση, 

προκειμένου να διευκολύνουν την επιτυχή και αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρήσεων τους. Δεδομένου ότι 

η έλλειψη χρηματοοικονομικών γνώσεων σχετικά με τη διαχείριση μιας επιχείρησης θεωρείται ένας από τους 

κύριους λόγους αποτυχίας των επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αυτό θα αντιμετωπίσει αυτό το κενό, ώστε να 

συμβάλει στη μείωση του ποσοστού επιχειρηματικών αποτυχιών. Ωστόσο, αυτή είναι μόνο μία πτυχή της 

συνολικής δημοσιονομικής διαχείρισης. Πρέπει να συμπληρωθεί με την έξυπνη χρήση των ΤΠΕ και να μην 

αντιμετωπιστεί μεμονωμένα. Το έργο συμπληρώνει τη χρηματοοικονομική διαχείριση με την υιοθέτηση 

υποστηρικτικών εργαλείων και διαδικασιών ΤΠΕ, καθώς είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι περισσότερες ψηφιακές 

ΜΜΕ επιβαρύνονται λιγότερο. Το καινοτόμο χαρακτηριστικό του έργου είναι πράγματι το δυναμικό των ΤΠΕ που 

πρέπει να εφαρμοστεί στη χρηματοοικονομική διαχείριση, τις πωλήσεις και την επιχειρηματική ανάπτυξη μιας 

νέας επιχείρησης, ένα τομέα που είναι εκπληκτικά φτωχός σε πρωτοβουλίες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ GENIE

Το Πνευματικό Προϊον 2 θα προσφέρει την Οικονομική Στρατηγική Genie, ένα καινοτόμο ψηφιακό εργαλείο που 

αναπτύσσει εξατομικευμένες οδούς κατάρτισης για τους χρήστες του B-CAPP. Ένα πρώτο παράδειγμα του 

Genie παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Rijeka, ώστε όλοι οι εταίροι να έχουν μια σαφή 

εικόνα της κύριας δομής που θα αναπτυχθεί. Αλλά πώς θα λειτουργήσει; Το Genie θα λειτουργεί κυρίως σε δύο 

στάδια:

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 συλλέγονται για την ανάπτυξη εξατομικευμένων σχεδίων κατάρτισης 

διαρθρωμένων σε διαφορετικές φάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διαδραστικότητα του εργαλείου, το οποίο 

θα αποτελέσει βασικό συστατικό στοιχείο για τη συνεργασία με τους χρήστες, θα τονώσει το ενδιαφέρον και το 

κίνητρό του. Οι δράσεις που προτείνονται από το Genie με βάση τα αποτελέσματα του τεστ θα εμπίπτουν σε μία 

από τις ακόλουθες κατηγορίες:

- Απλές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν αμέσως χωρίς να απαιτείται επένδυση ("Γρήγορες νίκες").

- Απλές ενέργειες που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα, αλλά απαιτούν μια επένδυση.

- Δράσεις που έχουν προϋποθέσεις (άλλες δράσεις πρέπει να υλοποιηθούν πρώτα), αλλά δεν απαιτούν 

επένδυση.

- Δράσεις που έχουν προαπαιτούμενα και απαιτούν επένδυση.

Τα πρόσθετα φίλτρα θα ορίζονται σύμφωνα με τον τύπο των δράσεων που προσδιορίζονται στο μάθημα FCT, 

ιδιαίτερα όσον αφορά τις δεξιότητες ΤΠΕ, τις δεξιότητες αγγλικής γλώσσας και το εθνικό / διεθνές επίπεδο 

υλοποίησης.
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