7 Εταίροι
1 Συνεργαζόμενος εταίρος
5 Χώρες:
Ιταλία, Ελλάδα, Τυνησία, Παλαιστίνη,
Λίβανος
30 μήνες:
11 Οκτωβρίου 2019 - 10 Απριλίου 2022
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To ENI CBC Med είναι η μεγαλύτερη πρωτοβουλία
Διασυνοριακής Συνεργασίας (CBC) που υλοποιείται από
την ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Γειτονίας (ENI).

Η δημοσίευση αυτή εκπονήθηκε με τη χρηματοδοτική συνδρομή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC για τη θαλάσια
λεκάνη της Μεσογείου.
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του
Fondazione di Sardegna και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
εκφράζει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των δομών διαχείρισης του
προγράμματος

www.enicbcmed.eu/projects/medstarts

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ
START-UP

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ;

Το MEDSt@rts θέλει να βοηθήσει νεαρά
άτομα με πολλά υποσχόμενες
επιχειρηματικές ιδέες να ξεπεράσουν τους
παραδοσιακούς πιστωτικούς περιορισμούς για
την έναρξη ή την ανάπτυξη της επιχείρησής
τους.

Η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου στήριξης
των επιχειρήσεων, το οποίο θα εμπνέεται
από τις αρχές της ηθικής
χρηματοδότησης και της αλληλεγγύης θα
επιτρέψει σε πολλούς νέους επιχειρηματίες
και γυναίκες επιχειρηματίες να
δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να
διαχειριστούν τις δικές τους επιχειρήσεις.

Το έργο, βασικά, θα αναπτύξει ένα
καινοτόμο μοντέλο στήριξης προκειμένου
να διευκολύνει την πρόβαση στη
χρηματοδότηση για ανθρώπους από τη
Μεσόγειο που δεν έχουν πρόσβαση στις
τράπεζες.

Το έργο θα οδηγήσει στη δημιουργία 75
νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (πM/ΜμΕ) και έως225 νέες
θέσεις εργασίας.

Ο στόχος του έργου είναι η δημιουργία
ενός κοινού διακρατικού προγράμματος ως
εναλλακτικού συστήματος πρόσβασης στην
πίστωση, το οποίο θα εμπνέεται από τις
αρχές της ηθικής χρηματοδότησης και της
αλληλεγγύης, με τη συμμετοχή δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων.
Το MEDSt@rts έχει ως στόχο να βοηθήσει
ανέργους - ιδίως γυναίκες και νέους ηλικίας
από 18 έως 40 ετών - και επιχειρήσεις της
παραοικονομίας.
Η αναγνώριση, η εκπαίδευση και η
χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών θα
είναι τα τρία βασικά βήματα της προσέγγισης
του MEDSt@arts.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Συνολικός προϋπολογισμός
2.831.039,71 ευρώ

90%

10%

Συµβολή ΕΕ
2.547.935,73 ευρώ

Συγχρηματοδότηση έργου:
283.103,98 ευρώ

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Μαθητές Λυκείων και Φοιτητές
Πανεπιστημίων
75 νέους ανέργους και
επίδοξους επιχειρηματίες,
νεοφυείς επιχειρήσεις
Τοπικές αρχές, πM/ΜμΕ, τοπικούς
φορείς υπηρεσιών απασχόλησης,
επιχειρηματικά κέντρα, εμπορικά
επιμελητήρια
60 φορείς μικροχρηματοδότησης καθώς και
«επιχειρηματικούς αγγέλους», επενδυτές
επιχειρηματικών κεφαλαίων, ιδιωτικά και
δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

1 ολοκληρωμένη βάση δεδομένων όπου
θα περιλαμβάνονται όλα τα διαθέσιμα
προγράμματα μικροχρηματοδότησης στη
Μεσόγειο
60 οργανισμοί που ανήκουν στο
μεσογειακό δίκτυο
μικροχρηματοδοτήσεων και
μικροπιστώσεων για την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων
75 καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
που θα εντοπιστούν σε
διάφορους τομείς και θα
υποστηριχθούν
15 πακέτα μικροχρηματοδότησης τα
οποία συνδυάζουν άμεση υποστήριξη
(επιδότηση) και συμμετοχική
χρηματοδότηση (crowdfunding)
15 νέες επιχειρήσεις ανά χώρα

