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Το έργο BOOST4youth  ''Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & εκπαίδευση για την αύξηση της 

επιχειρηματικότητας μέσω συνεργασιών και δραστηριοτήτων, εστιάζει στην ψηφιακή και 

επιχειρηματική κατάρτιση νέων ατόμων. Εκτός από το PAR University College, αυτή η στρατηγική 

συνεργασία περιλαμβάνει ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης ψηφιακών 

ικανοτήτων:  CIVIC Computing  από το Ηνωμένο Βασίλειο, CCS Digital Education από την Ιρλανδία,  

Emphasys Center από την Κύπρο,  AKNOW  από την Ελλάδα και  Danmar  από την Πολωνία. 

Η πλατφόρμα εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης, boost4youth.eu, θα επιτρέψει στους νέους ψηφιακούς 

επιχειρηματίες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εργασία τους 

σε ψηφιακό περιβάλλον. Στόχος είναι οι διαδικτυακές εταιρείες τους να επιτύχουν καλύτερες 

διασυνοριακές πωλήσεις και να καταστούν οικονομικά βιώσιμες, στοχεύοντας τους ξένους 

καταναλωτές μέσω εξατομικευμένων στρατηγικών. 

Οι άμεσοι δικαιούχοι του προγράμματος BOOST4youth είναι νέοι επιχειρηματίες (ηλικίας 19 έως 35 

ετών) που θέλουν να μάθουν πώς να επωφεληθούν από την χρήση των ΤΠΕ για να επεκτείνουν τις 

επιχειρηματικές τους ιδέες πέρα από τα σύνορά τους, καθώς και άτομα που τώρα ξεκινούν ή θέλουν 

να ξεκινήσουν μια διαδικτυακή επιχείρηση, ειδικά αν αυτή φιλοδοξεί να δρατηριοποιηθεί στις 

διασυνοριακές πωλήσεις ή/και στην διαχείριση κοινωνικών επιχειρηματικών προεκτάσεων 

(κοινωνική επιχειρηματικότητα). 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους επιχειρηματικούς τομείς που είναι οι σημαντικότεροι για τις 

συμμετέχουσες περιφέρειες, και συγκεκριμένα: τουρισμός, γεωργικά προϊόντα και πωλήσεις 

ακινήτων. Οι εταίροι έχουν αναπτύξει ένα ψηφιακό πρόγραμμα κατάρτισης μάρκετινγκ και 

ηλεκτρονικού εμπορίου και έχουν δημιουργήσει ένα διακρατικό δίκτυο συμβούλων / εκπαιδευτών 

για την υποστήριξη των νέων στη δημιουργία μιας διαδικτυακής επιχείρησης. Το Digital Strategy 

Genie θα παρέχει εξατομικευμένη κατάρτιση ενισχύοντας αρχικά τις γνώσεις και την αντίληψη των 

μαθητών σχετικά με την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό εμπόριο και, στη συνέχεια, 

θα εστιάσει στην δημιουργία και προώθηση εξατομικευμένων στρατηγικών. 

Μέχρι στιγμής, 6 εταίροι από 6 χώρες της ΕΕ έχουν αναπτύξει 1 πλατφόρμα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που θα παρέχει πρόσθετη κατάρτιση σε νέους ψηφιακούς επιχειρηματίες μέσω 9 

εκπαιδευτικών ενοτήτων σε 3 διαφορετικούς τομείς. 

Επισκεφθείτε https://boost4youth.eu/genie  και ξεκινήστε τη διαδικασία μάθησης σας! 

 

Οι συνεργάτες σας, 

PAR University College (Κροατία), CIVIC Computing (Uk), CCS Digital Education (Ιρλανδία), Emphasys 

Center (Κύπρος), AKNOW (Ελλάδα) και Danmar (Πολωνία). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+. 
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