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“BEING A FEMALE ENTREPRENEUR” 
 

1ο Ενημερωτικό Δελτίο 
 

 Τι αφορά 

Το “Being a Female Entrepreneur” είναι ένα έργο που στοχεύει στην προώθηση της γυναικείας 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στον κλάδο της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας. 

Συντονιστής του έργου είναι η Camara de Comercio e Industria Italiana para Espana (Ισπανία), 

ενώ στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν οι ακόλουθοι φορείς: DomSpain Consulting SL (Ισπανία), 

Cooperation Bancaire pour l’Europe (Βέλγιο), G.G. Eurosuccess Consulting Limited (Κύπρος), η p-

consulting.gr (Ελλάδα), Zadar County Rural Development Agency – AGRR (Κροατία) και Asociata 

Institutul Pentru Parteneriat Social Bucovina (Ρουμανία). 

 

                                                     

 

 

 

-Ιούνιος, 2021- 

     Αποτελέσματα 

1. Αύξηση των πρωτοβουλιών και της αίσθησης της ηγεσίας σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες 

2. Προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, κατανόηση και μεγαλύτερη εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

3. Παροχή περισσότερων ευκαιριών, μέσω ποιοτικών και καινοτόμων εκπαιδεύσεων, σε ό,τι αφορά την υποστήριξη και 

ανάπτυξη επιχειρήσεων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

4. Ευαισθητοποίηση των γυναικών και των παροχών εκπαίδευσης, σχετικά με τις καλές πρακτικές και τις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις στον πολιτιστικό τομέα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο  

5. Ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών που επιθυμούν να βελτιώσουν την επιχείρηση τους 

6. Δημιουργία σημαντικού αριθμού συνεργιών σε περιφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των διαφόρων 

παραγόντων στον κλάδο του πολιτιστικού τομέα, όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά κέντρα, δημόσιοι φορείς. 

 

Βασικός στόχος  

• η παροχή στήριξης και κατάλληλου προσανατολισμού σε γυναίκες που προέρχονται από 

ευάλωτα περιβάλλοντα (γυναίκες που ζουν σε αγροτικές περιοχές, που αντιμετωπίζουν 

οικονομικές δυσκολίες, ανύπαντρες μητέρες κ.λ.π.), οι οποίες επιθυμούν να 

δημιουργήσουν επιχείρηση στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, 

 

• η παροχή στήριξης σε εν δυνάμει ή νέες επιχειρηματίες στον τομέα αυτό και σε ενήλικες 

γενικότερα. Επιπλέον, το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, σε ό,τι αφορά 

τη δραστηριοποίηση τους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, μέσα από καινοτόμες 

εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 
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Γνωρίστε τους εταίρους μας! 

 

 

 

 

 

Το Ιταλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ισπανίας (CCIS), το οποίο δραστηριοποιείται από το 1914 στη Μαδρίτη, 

είναι μια ισπανική ένωση που γεννήθηκε έπειτα από πρωτοβουλία Ισπανών και Ιταλών επιχειρηματιών, προκειμένου να 

ενισχύσουν τις διμερείς σχέσεις τους, κυρίως στον οικονομικό τομέα, την έννοια της επιχειρηματικότητας και τη συνεργασία 

μεταξύ των δύο χωρών. 

 

Η DomSpain είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων που ειδικεύεται στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, των 

επαγγελματικών σπουδών, των επαγγελματικών, κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων, των γλωσσών και των νέων 

τεχνολογιών. Το τμήμα εκπαίδευσής αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης, μαθήματα και εργαστήρια για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους, προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για εκπαιδευτικούς με έμφαση στη βελτίωση 

των ικανοτήτων σε ξένες γλώσσες, τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλίας κ.λ.π. Ο οργανισμός 

αναπτύσσει ψηφιακά περιβάλλοντα για εκπαιδευτικούς σκοπούς και ηγείται δραστηριοτήτων ΤΠΕ και τεχνολογιών για πολλά 

Ευρωπαϊκά Έργα. 

 

Η Eurosuccess είναι ένας Εκπαιδευτικός και Συμβουλευτικός Οργανισμός που ιδρύθηκε στην Κύπρο, για να ενημερώνει και να 

υποστηρίζει, κυρίως ιδιώτες και επιχειρήσεις, σχετικά με την εκμετάλλευση ευρωπαϊκών και εθνικών ταμείων. Όλα αυτά τα 

χρόνια, η Eurosuccess έχει συμμετάσχει και συντονίσει διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, όπως 

η Δια Βίου Μάθηση, το Erasmus+, και η Δικαιοσύνη. 

 

Η p-consulting.gr είναι μία εταιρεία πληροφορικής, κατάρτισης και συμβουλευτικής, με έδρα την Πάτρα, με εξειδίκευση σε 

πλατφόρμες και εργαλεία που ανταποκρίνονται διαδραστικά και καινοτόμα στο διαδίκτυο. Η εταιρεία παρέχει, επίσης, 

εκπαίδευση σε διάφορες ομάδες – στόχους, δίνοντας έμφαση σε ευάλωτες ομάδες (μετανάστες, ηλικιωμένους, άτομα με 

αναπηρίες κ.λ.π). 

 

Η AGGRA είναι ένας δημόσιος οργανισμός με κύρια δραστηριότητα τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας καθώς και 

την ενίσχυση των δραστηριοτήτων άλλων σχετικών τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, με τελικό στόχο την εφαρμογή 

νέων προγραμμάτων και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. 

 

Το BUCOVINA INSTITUTE είναι μία ΜΚΟ που ιδρύθηκε το 2011 και εδρεύει στη Suceava της Ρουμανίας. Αποστολή της είναι να 

υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινοτήτων στη Βορειοανατολική Ρουμανία, τη Νοτιοδυτική Ουκρανία και ολόκληρη τη 

Δημοκρατία της Μολδαβίας, δημιουργώντας συνεργασίες για την οργάνωση και τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

και την προώθηση της συνεχούς εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

 

https://www.femalentrepreneur.eu/en/partners
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Τα νέα του Έργου 

Η ΕΝΑΡΚΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ FEMALE ENTREPRENEUR ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΙΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

2020. 

 

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση των εταίρων του έργου διαδικτυακά. Η συνάντηση ήταν μια 

ευκαιρία για όλους τους εταίρους να γνωριστούν και να παρουσιάσουν τους φορείς που εκπροσωπούν. Όλοι οι εταίροι 

ήταν παρόντες και κύριος στόχος ήταν η παρουσίαση των αναμενόμενων παραδοτέων/αποτελεσμάτων του έργου, καθώς 

και των κύριων δράσεων που πρόκειται να αναπτυχθούν. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκε λεπτομερώς το 1ο παραδοτέο του 

έργου, ο σχεδιασμός υλοποίησης του και η μεθοδολογία και τα εργαλεία ανάπτυξης του.  

 

Ειδικότερα, συζητήθηκε ο «Διαδραστικός χάρτης των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη», ως 

ένα από τα κύρια αποτελέσματα του έργου. 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 

infoeudesk@italcamara-es.com             luca.trovato@italcamara-es.com 
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