Οι εταίροι της κοινοπραξίας εκπροσωπούν διαφορετικές πτυχές του έργου: οι
Mediterranean Bank Network (Μάλτα) και Association EFFEBI (Ιταλία) είναι οργανισμοί
εξειδικευμένοι στον τομέα οικονομικών υπηρεσιών. Οι Eurocrea Merchant (Ιταλία) και
IDEC (Ελλάδα) είναι οργανισμοί που ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης. Οι
Bridging To The Future (Αγγλία), Inqubator Leeuwarden (Ολλανδία) και Malta Business
Bureau προσφέρουν συμβουλευτική σε επιχειρήσεις.

www.medbanknet.com

www.idec.gr

www.eurocreamerchant.it

www.inqubator.nl

INVEST Οικονομικά μοντέλα & μοντέλα
πρόβλεψης για επιχειρηματίες

www.bttf.org.uk
www.mbb.org.mt

Μάθετε περισσότερα
Επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας

www.asseffebi.eu

www.investproject.eu

Έργο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού
μοντέλου και εργαλείων για την υποστήριξη μικροεπιχειρήσεων και
επιχειρηματιών, κυρίως της γενιάς Υ. Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός
οδηγού για υπεύθυνες οικονομικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές
επιλογές.

Υπεύθυνες οικονοµικές, χρηµατοδοτικές και
επενδυτικές επιλογές.

Σχετικά µε το έργο «INVEST – Οικονοµικά µοντέλα
& µοντέλα πρόβλεψης για επιχειρηµατίες».

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού μοντέλου και εργαλείων για
την υποστήριξη μικροεπιχειρηματιών, κυρίως όσων ανήκουν στη γενιά Υ (ηλικίας
18-34), για να κάνουν υπεύθυνες οικονομικές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές
επιλογές, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις αλλά και για την προσωπική οικονομική τους
κατάσταση.

Η πρώτη συνάντηση των
εταίρων πραγµατοποιήθηκε στη
Valletta (Μάλτα) στις 27 και 28
Οκτωβρίου 2016 ως µια
ευρωπαϊκή προσπάθεια για την
ενίσχυση των οικονοµικών
γνώσεων των
µικροεπιχειρήσεων προκειµένου
να παραµείνουν σταθερές στην
αγορά, να ενισχυθούν οι τοπικές
οικονοµίες και να προωθηθεί η
απασχόληση.

Μακροπρόθεσμα, το έργο στοχεύει να ενισχύσει τις οικονομικές γνώσεις των
μικροεπιχειρήσεων προκειμένου να παραμείνουν σταθερές στην αγορά, να
ενισχυθούν οι τοπικές οικονομίες και να προωθηθεί η απασχόληση.
Μετά την εκπαίδευση, οι μικροεπιχειρηματίες θα μπορούν να διαχειριστούν
υπεύθυνα τις επιχειρήσεις τους, να σχεδιάσουν τις τρέχουσες και μελλοντικές
επενδύσεις τους και να κάνουν οικονομικές επιλογές μέσω λογικών προβλέψεων
που βασίζονται σε ακριβή ανάλυση κόστους/οφέλους.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το έργο θα αναπτύξει:
- ένα εκπαιδευτικό μοντέλο για την ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρηματιών να
κάνουν υπεύθυνες οικονομικές επιλογές με περιεχόμενα προσαρμοσμένα στις
ανάγκες της ομάδας στόχου.
- εργαλεία που θα αναπτύξουν τις οικονομικές δεξιότητες, σύμφωνα με το πλαίσιο
ECVET, ώστε να διασφαλίζεται η μεταφορά των δεξιοτήτων
και η διαφάνεια των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι επόµενες διακρατικές
συναντήσεις θα
πραγµατοποιηθούν στη Napoli
(Ιταλία), στο Birmingham
(Αγγλία), και στο Leeuwarden
(Ολλανδία). Το έργο θα
ολοκληρωθεί στο τέλος του
Σεπτεµβρίου 2018.

INVEST στην οικονοµική παιδεία
INVEST σε εργαλεία διαχείρισης
INVEST στη σταθερότητα

www.investproject.eu

