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❑Εκπαίδευση των μεταναστών και διασφάλιση ότι οι νέοι μετανάστες θα έχουν την ευκαιρία να 
εφαρμόσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες.

❑Η επίτευξη του στόχου του έργου που είναι η εφαρμόγη επιχειρηματικών ιδεών των 
μεταναστών, θα γίνει  μέσω της έρευνας, των υφιστάμενων προγραμμάτων υποστήριξης 
επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, της δημιουργίας δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων και ενός 
προγράμματος κατάρτισης των μεταναστών. 

❑Μια μορφή υποστήριξης των μεταναστών και υποστήριξης επιχειρήσεων που ανήκουν σε 
μετανάστες στη Βόρεια και Νότια Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί και μέσω της δημιουργίας μια 
διαδικτυακής πλατφόρμας.

❑Οι δραστηριότητες του έργου θα επιτρέψουν σε νέους μετανάστες να καλλιεργήσουν τις 
επιχειρηματικές τους ιδέες, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και στην 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες.

❑Το MTG θα παρέχει υποστήριξη σε επιχειρήσεις με σκοπό την αύξηση των επιχειρηματικών 
τους δυνατοτήτων.



Προσβάσιμη σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους 
νεους, άνεργους και 
μετανάστες με σκοπό την 
δημιουργία 
επιχειρηματικών ιδεών, 
την διασύνδεση με τον 
χώρο της αγοράς και τους 
επιχειρηματίες, παροχή 
πληροφορίων και 
ανταλλάγη προτάσεων με 
επιχειρηματίες, τρόποι 
εξέυρεσης πόρων.

Δημιουργία 
επιχειρηματικής 
θερμοκοιτίδας

Προσβάσιμη σε όλους με 
σκοπό την διασύνδεση 
όλων των συμμετεχόντων 
και την ενημέρωση τους 
καθώς και την παροχή 
πολύτιμων πληροφοριών 
και εργαλείων ώστε να 
μπορέσουν να 
αναπτύξουν τη δική τους 
επιχειρηματική ιδέα καθώς 
και παροχή 
επιχειρηματικής 
διαδικτυακής εκπαίδευσης

Δημιουργία 
διαδικτυακής 
πλατφόρμας

Πραγματοποίηση 
εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων-μαθημάτων 
προσβάσιμα σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους με 
στόχο την αντιμετώπιση 
της υψηλής και 
αυξανόμενης ανεργίας 
ανάμεσα σε νέους 
μετανάστες και την 
διασφάλιση ότι οι νέοι 
μετανάστες θα έχουν την 
ευκαιρία να εφαρμόσουν 
τις επιχειρηματικές τους 
ιδέες.

Εκπαίδευση 
μεταναστών



Οργάνωση επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων με σκοπό οι μετανάστες να αναπτύξουν 
επιχειρηματικές ιδέες ώστε να μειωθεί η ανεργία και να έχουν την δυνατότητα να 
εφαρμόσουν τα δικά τους επιχειρηματικά σχέδια.

Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας με σκοπό την διασύνδεση των 
συμμετεχόντων και των επιχειρηματιών, την παροχή πληροφοριών και πολύτιμων 
εργαλείων καθώς και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών μαθημάτων με σκοπό την 
εκπαίδευση των μεταναστών (νομικές διαδικασίες, συμβουλές, πρόσβαση σε 
χρηματοδότηση).

Πραγματοποίηση συνεδρίου με σκοπό την συμμετοχή των καλύτερων ομάδων που 
συμμετείχαν στις επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες ώστε να παρουσίασουν τα έργα 
τους μπροστά σε επιχειρηματίες και ενδιαφερόμενους. Το συνέδριο θα δώσει την 
δυνατότητα να ανταλάσσουν οι συμμετέχοντες πληροφορίες και συμβουλές.

Δημιουργία επιχειρηματικών κέντρων διασύνδεσης σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας 
προσβάσιμα σε όλους τους μετανάστες με σκοπό τη παροχή ενός χώρου μέσω του 
οποίου θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές ιδέες τους θα βρούν ευκαιρίες 
απασχόλησης και θα συνδεθούν όλοι μεταξύ τους καθώς και με την επιχειρηματική 
αγορά
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