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ΝΕΟΦYΟΥΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

AGORA WORLD BUSINESS CENTER-My B.S 

 

                                             ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

                                     

 



Για τους σκοπούς του παρόντος η ILFconsulting δια μέσου της AGORA WBC, προκηρύσσει 
πρόσκληση προς φορείς νεοφυής επιχειρηματικότητας (My Business Success) και στοχεύει  
στη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της 
προοπτικής βιώσιμης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.  

Το πρόγραμμα (My B.S) απαρτίζεται αφενός από το διαγωνιστικό μέρος του και 
αφετέρου από τη φάση συμμετοχής-υλοποίησης.  Λεπτομέρειες αναφέρονται 
στην σχετική πρόσκληση που αναρτάτε στο site του Συντονιστή φορέα.   

 

Σκοποί του προγράμματος (My B.S): 

 

1. Επιχειρηματική και οικονομική συμβουλευτική μέσα από συστηματική 
παρακολούθηση και καθοδήγηση των ομάδων από τους συντελεστές του 
Προγράμματος σε θέματα υλοποίησης του συμφωνημένου 
επιχειρηματικού οροσήμου , οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης, 
εστίασης στην αγορά-στόχος, προτεραιοποίησης προϊόντων/υπηρεσιών, 
gap analysis του στελεχιακού δυναμικού της εταιρίας, σχεδιασμού και 
διαχείρισης έργων, συμβουλευτικής σε θέματα οικονομικής διαχείρισης , 
όπως η παρακολούθηση εταιρικών δαπανών, ο εταιρικός οικονομικός 
σχεδιασμός, η παραγωγή οικονομικών αναφορών, οι εταιρικές 
οικονομικές προβλέψεις, η επιλογή βέλτιστου πλαισίου κρατικών 
ενισχύσεων, η υποβολή προτάσεων σε κατάλληλα ερευνητικά και 
αναπτυξιακά χρηματοδοτικά  πλαίσια κ.α. 

2. Χρηματοοικονομικά εργαλεία και επιχειρηματική δικτύωση για τη στήριξη 
της επιχειρηματικής ανάπτυξης και επέκτασης των επιχειρήσεων κατά τα 
στάδια «επιτάχυνσης». Στόχος είναι να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις για 
την προετοιμασία και παρουσίασή τους σε ιδιώτες επενδυτές, για τον 
εντοπισμό, αξιολόγηση και βελτίωση υποβολών προτάσεων έργων σε 
ανταγωνιστικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα-πλαίσιο, καθώς και 
για να δικτυωθούν με δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους και πελάτες. 
Ενδεικτικά, οι συμμετέχουσες εταιρίες στο πρόγραμμα, θα έχουν, υπό τις 
ανά περίπτωση ισχύουσες προϋποθέσεις (όπως πρόβλεψη σε κάποιες 
περιπτώ- σεις καταβολής από τις επιχειρήσεις ανταλλάγματος κ.λπ.), 
πρόσβαση σε ή δυνατότητεςγια: 

3. Άντληση κεφαλαίων μέσω ιδιωτικών επενδυτικών συμμετοχών για τις 
επιχειρηματικές ομά- δες που έχουν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και 
καινοτόμο ιδέα σε προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης μέσα από δικτύωση 
και συμβουλευτική με την υποστήριξη του Ταμείου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (Equifund). 

4. Υποστήριξη και δικτύωση με δυνητικούς πελάτες / στρατηγικούς 
συνεργάτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει οι 
εταιρίες, αξιοποιώντας τα υφιστάμενα ώριμα οικοσυστήματα καινοτομίας 
(clusters) ή συμμετέχοντας σε δυνητικά νέα θεματικά clusters (π.χ. σε 
τομείς Τουρισμού, Ενέργειας, Fintech, Logistics κ.α.) που θα αναπτυχθούν 
στο μέλλον υπό τη διαχείριση των συντελεστών του Προγράμματος. 



5. Εξειδικευμένη υποστήριξη για τον εντοπισμό, αξιολόγηση και βελτίωση 
της υποβολής προτάσεων σε προγράμματα-πλαίσιο σε ευρωπαϊκό ή 
εθνικό επίπεδο με στόχο η εταιρία να αντλήσει χρηματοδότηση υπό τη 
μορφή επιχορήγησης για τις ερευνητικές, τεχνολογικές και καινοτομικές 
τηςδραστηριότητες. 

6. Στήριξη της εξωστρέφειας και των εξαγωγών μέσω της διαδικτυακής 
πύλης διεθνούς εμπορίου Εxportgate.gr, η οποία δίνει τη δυνατότητα στις 
εταιρίες του προγράμματος, που έχουν εξαγώγιμο προϊόν ή υπηρεσία να 
δικτυωθούν στην παγκόσμια αγορά και να αναζητήσουν συνέργειες για τα 
προϊόντα τους σε όλο τον κόσμο. 

Υποστηρικτικά εργαλεία: 

Κτηριακή Υποδομή με πλήρως λειτουργικούς και άρτια εξοπλισμένους συνεργατικούς 

γραφειακούς χώρους επί της Λ. Συγγρού, αρ 196, 2 ορ. στην Καλλιθέα, την οποία μπορούν 

να χρησιμοποιούν  οι εταιρίες, εφόσον το επιθυμούν και κατά τα οριζόμενα στο Σύμφωνο 

Συμμετοχής, για όλο το διάστημα της συμμετοχής τους . Η Υποδομή παρέχει ευκολία 

πρόσβασης από ΜΜΜ, σύγχρονες κτηριακές και τεχνολογικές υποδομές, προσβασιμότητα 

Α.μ.ε.Α, δυνατότητα μελλοντικής επεκτασιμότητας και κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους 

για την παροχή της συμβουλευτικής καθοδήγησης, των υποστηρικτικών υπηρεσιών και της 

επιχειρηματικής κατάρτισης. 

 

Οικονομικοί όροι συμμετοχής: 

Η Επιχειρηματική Ομάδα για τη συμμετοχή της στη τελική φάση προβλέπεται η καταβολή 
από ποσό  εκατό ευρώ (100€) πλέον ΦΠΑ 24% ανά μέλος , μηνιαίως για εγκατάσταση στο 
open office του AGORA WBC. 

                  Η παραπάνω μηνιαία καταβολή του ποσού των εκατό ευρώ (100€) πλέον ΦΠΑ 

24% ανά μέλος,  αφορά συμμετοχή επιχειρηματικής ομάδας έως 3 μέλη για την περίοδο 

του 6μήνου δράσης. 

                   Για συμμετοχή επιχειρηματικής ομάδας από 4 μέλη έως 8 μέλη η μηνιαία 

καταβολή ανά μέλος είναι διακόσια ευρώ (200€) πλέον ΦΠΑ 24% για την περίοδο του 

6μήνου δράσης. 

                   Για συμμετοχή πάνω από 8 μέλη ανά επιχειρηματική ομάδα η μηνιαία καταβολή 

ανά μέλος, είναι τριακόσια ευρώ  (300€) πλέον ΦΠΑ 24%  για  την περίοδο του 6μηνου 

δράσης. 

                                  Επιπρόσθετα θα υπάρξει προμήθεια 3%  σε οποιοδήποτε μορφή 

χρηματοδότησης –επιδότησης για την  παραγωγή του τελικού προϊόντος /υπηρεσίας  και 

επί πλέον 7% επί των αντίστοιχων πωλήσεων/υπηρεσιών του τελικού 

προϊόντος/υπηρεσίας. 



                      Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η υποχρέωση σύναψης συμφωνητικού 

συνεργασίας  με την ILFconsulting για την  υποστήριξη σε θέματα λογιστικά, νομικά, 

πιστοποιήσεων, marketing και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες 

 

Χρονοδιάγραμμα δράσεων: 

 

Ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής του προγράμματος  και 
των φάσεων της διαδικασίας αξιολόγησης , θα αναρτάται στον ειδικά διαμορφωμένο 
διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος, οι προκαθορισμένες  ημερομηνίες μέχρι τις οποίες οι 
Επιχειρηματικές Ομάδες δύνανται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της  εταιρείας, την υποψηφιότητά τους, αναμένεται να είναι οι κάτωθι: 

Έως 30 Αυγούστου  και έως 12:00μμ. 

Μετά το πέρας των ανωτέρω ημερομηνιών θα ανακοινώνονται στο διαδικτυακό 
τόπο του Προγράμματος προκαθορισμένα διαστήματα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων 
και παρουσίασης των Επιχειρηματικών Σχεδίων. 

 

mailto:info@theegg.gr

