
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
Erasmus+
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 
01/10/2020 – 31/03/2023
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 
224.095,00 €
ΕΤΑΙΡΟΙ:
• Camara Commercio 

Italiana para Espana 
(Ισπανία)

• DomSpain Consulting SL 
(Ισπανία)

• G.G. Eurosuccess 
Consulting Limited 
(Κύπρος)

• p-consulting.gr (Ελλάδα)
• Cooperation Bancaire 

pour l`Europe – CBE 
(Βέλγιο)

• Zadar County Rural 
Development Agency – 
AGRRA (Κροατία)

• Bucovina Institute 
(Ρουμανία)

Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να παρέχει υποστήριξη και κατάλληλη 
καθοδήγηση σε γυναίκες από ευάλωτα περιβάλλοντα (οι οποίες μένουν σε 
αγροτικές περιοχές, έχουν οικονομικές δυσκολίες, είναι γονείς μονογονεϊκών 
οικογενειών, κ.λπ.), που επιθυμούν να ιδρύσουν μια ΕΤΑΙΡΕΙΑ στον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ/
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, καθώς και σε επίδοξες ή νέες επιχειρηματίες σε αυτό το 
πεδίο, αλλά και σε ενήλικες γενικότερα.  

ΠΟΙΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ;
• Διαδραστικός χάρτης πολιτιστικών 

και δημιουργικών επιχειρήσεων 
της Ευρώπης: δημιουργία μας 
διαδικτυακής εκπαιδευτικής 
πλατφόρμας που περιέχει μια βάση 
δεδομένων με νόμους, κανονισμούς 
και καλές πρακτικές για τις 
πολιτιστικές επιχειρήσεις σε όλη την 
ΕΕ

• Ψηφιακό εργαλείο αυτό-αξιολόγησης 
(πολιτιστικών) επιχειρηματικών 
ικανοτήτων 

• Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης Ήπιων 
Δεξιοτήτων

• Διαδικτυακό εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που απευθύνεται 
σε γυναίκες: επίδοξες ή νέες 
επιχειρηματίες στον πολιτιστικό 
τομέα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΟΠΩΣ:
• Ενίσχυση στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και ηγετικών 
θέσεων  σε γυναίκες που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

• Ευρύτερη κατανόηση της 
πολιτιστικής ποικιλομορφίας 
και υψηλότερη εκτίμηση 
της αξίας της Ευρωπαϊκής 
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Ευρύτερη προσφορά 
ποιοτικών και καινοτόμων 
εκπαιδευτικών ευκαιριών που 
εξασφαλίζουν προστιθέμενη 
αξία στη στήριξη και την 
ανάπτυξη των πολιτιστικών 
επιχειρήσεων και βιομηχανιών 



Επικοινωνήστε μαζί μας:

Το email του έργου είναι:

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

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθείστε μας στο  Facebook!

facebook.com/
FemaleEntrepreneurProject

FEMALE ENTREPRENEUR
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BEING A FEMALE 
ENTREPRENEUR:
Ανακαλύψτε την επιχειρηματική 
σας ταυτότητα στον κόσμο του 
Πολιτισμού

Αριθμός Έργου 

2020-1-ES01-KA204081956

Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει 
τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://www.femalentrepreneur.eu/en
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