SUBMISSION DEADLINE APPROACHING FOR HELLENIC ENTREPRENEURSHIP AWARD


One month remains for Greek entrepreneurs to submit business proposals to The
Hellenic Initiative’s award program
 Mentoring and funding of up to €500,000 available to winners

ATHENS, Greece 4th February, 2013 – The deadline for submissions is fast approaching for the
Hellenic Entrepreneurship Award (HEA), an annual award program which offers entrepreneurs in
Greece the chance to receive funding of up to €500,000 for a new business venture, plus
comprehensive mentoring and consultancy. Both experienced and budding entrepreneurs have
until 28th February 2013 to submit their business proposals. Entrants can come from any industry
sector and simply need to submit a business plan via the award
website (www.hellenicaward.com).
The award program, which was launched in November 2012 by The Hellenic Initiative (THI), aims
to provide Greek entrepreneurs with the resources they need either to start a new business or to
pursue a new idea if they are current business owners. The judges are looking for practical
business start-up plans that demonstrate innovation, job creation, financial discipline and
sustainability. Winning entries will show a clear path to job creation within Greece and emphasize
the financial viability of their ventures.
“We have so far received a huge range of business plans that cover many sectors, from tourism to
agriculture, software development, and alternative construction technology, and we want
candidates to be aware that all ideas are welcome,” said Jimmy Athanasopoulos, Director of the
Hellenic Entrepreneurship Award. “Innovation continues to be an important element and we look
forward to reviewing more applications from keen entrepreneurs who believe they can be
successful and become a symbol of hope to their fellow countrymen.”
The Hellenic Entrepreneurship Award panel of judges will announce between one and five winners
in early April 2013 based on careful scrutiny of the merits of each application. Each winner’s
mentor will be a senior business professional assigned from one of the Libra Group’s global
businesses. Mentors will provide advice and guidance throughout every stage of the start-up
process. Additional business support offered to winners includes legal, accounting,
communications and IT consultancy services. Winning businesses will also be provided with
funding of between €100,000 and €500,000 depending on how many winners are declared. The
funds attract no interest or other charges and will need to be repaid within five years.
Eligible applicants:


Private individuals who have a business idea, regardless of previous commercial experience



Groups of people who may not yet be incorporated as a trading company



Existing privately owned companies which can demonstrate that they have an all-new idea
that is not a direct derivative of the company’s core activity and that cannot be adequately
funded from the company’s existing resources

The Hellenic Entrepreneurship Award is being funded and managed on behalf of the Hellenic
Initiative by the Libra Group, a family owned international business group. The Libra Group has
committed €5 million in business start-up funding for winners as well as comprehensive business
support services and mentoring from experienced business leaders. Other supporters include the
Australia-based property investment and development company, Jalouise Pty Ltd, which has
contributed US$500,000 to the award program.
The Hellenic Initiative, which supports the award, is a non-profit, non-government organization
comprising prominent leaders from the Greek global diaspora. THI’s focus is on jobs and
philanthropy and it is undertaking a number of economic development programs designed to
encourage entrepreneurship and investment in Greece.
About The Hellenic Initiative:
Founded in 2012, The Hellenic Initiative (THI) is a global, non-profit, non-governmental secular
institution whose mission, through the generosity of the Greek diaspora and philhellene
community, is to develop sustainable economic and business improvement programs to empower
the Greek people toward long term prosperity. We will do this by fostering the Greek
entrepreneurial spirit and encouraging new business growth through the launch of the Hellenic
Entrepreneurship Award. Future THI initiatives will support sustainable job growth and economic
and social development, and influence positive change to strengthen Greece’s
economy. www.thehellenicinitiative.org
Oli Mazi – All Together.
Executive Committee Members of the Hellenic Initiative are:






Andrew Liveris (Chairman), President, Chairman and CEO of The Dow Chemical Company
George Logothetis, Chairman and CEO of the Libra Group
Muhtar Kent, Chairman and CEO of The Coca-Cola Company
George David, Chairman of the Board of Coca-Cola Hellenic Bottling Company
George Stamas, Senior Partner at Kirkland and Ellis LLP

Like THI on Facebook: http://www.facebook.com/TheHellenicInitiative
Follow THI on Twitter: @THI_Hellenic
About The Libra Group
The Libra Group is an international business group with principal operations in five core sectors:
shipping, aviation, real estate, hospitality and energy. Developed from a shipping business and
owned by the Logothetis family, the Libra Group has 30 operating subsidiaries and operates from
23 offices across four continents. The group is distinguished by a combination of traditional values,
new ideas and an agile mindset that allows it to take advantage of opportunities. For more
information please visit www.libra.com

For further information please contact:
Maria Gatsou
V+O Communication, Athens
Office: +30 211 7501230
Mobile: +30 6937 089858
Email: mg@vando.gr
Chris Chrisafides
The Hellenic Initiative, U.S.
Office: 978.557.1752
Email: chris.chrisafides@thi.com

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:
ΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



Απομένει ένας μήνας για να υποβάλουν οι Έλληνες επιχειρηματίες υποψηφιότητες
για τα Ελληνικά Βραβεία Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Καθοδήγηση και χρηματοδότηση έως € 500.000 για τους νικητές

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013 – Λίγες μέρες απομένουν ως τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή
προτάσεων στο Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας (Hellenic Entrepreneurship Award, HEA),
ένα ετήσιο πρόγραμμα βραβείων το οποίο προσφέρει σε επιχειρηματίες με έδρα στην Ελλάδα. την
ευκαιρία να κερδίσουν χρηματοδότηση έως € 500.000 καθώς και ολοκληρωμένη υποστήριξη με τη
μορφή καθοδήγησης (mentoring) και συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να δημιουργήσουν
την νέα τους επιχείρηση. Πεπειραμένοι επιχειρηματίες όσο και επιχειρηματίες που κάνουν τα
πρώτα τους βήματα μπορούν να υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια έως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από οποιονδήποτε κλάδο της οικονομίας με μόνη υποχρέωση να
υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέσω του ιστοτόπου των
βραβείων (www.hellenicaward.com).
Το πρόγραμμα των βραβείων ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο του 2012 από την Ελληνική
Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative, THI) και έχει ως στόχο να προσφέρει σε Έλληνες
επιχειρηματίες ό,τι χρειάζονται για να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση ή για να υλοποιήσουν μία νέα
επιχειρηματική ιδέα στην περίπτωση που διαθέτουν ήδη δική τους επιχείρηση. Οι κριτές θα
προσπαθήσουν να εντοπίσουν υλοποιήσιμα επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση νέων
επιχειρήσεων τα οποία χαρακτηρίζονται από καινοτομία, δημιουργία θέσεων εργασίας
χρηματοοικονομική πειθαρχία και βιωσιμότητα. Οι συμμετοχές που θα κερδίσουν τα βραβεία είναι
αυτές που θα πείσουν τόσο για τη δυνατότητά τους να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στην
Ελλάδα όσο και για την χρηματοοικονομική σοβαρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου.
«Έχουμε ήδη παραλάβει μεγάλη ποικιλία επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία καλύπτουν πολύ
διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, από τον τουρισμό ως τη γεωργία, την ανάπτυξη
λογισμικού και τις εναλλακτικές τεχνολογίες στον τομέα των κατασκευών. Θέλουμε συναφώς να
γνωρίζουν οι υποψήφιοι ότι όλες οι ιδέες είναι ευπρόσδεκτες», δήλωσε ο Jimmy Αθανασόπουλος,
Διευθυντής των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρηματικότητας. «Η καινοτομία αποτελεί πάντα
σημαντικό στοιχείο. Εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε ακόμη περισσότερες αιτήσεις από
ενθουσιώδεις επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν πίστη ότι θα πετύχουν και θα στείλουν μήνυμα
ελπίδας στους συμπατριώτες τους.»
Η επιτροπή κριτών των Ελληνικών Βραβείων Επιχειρηματικότητας θα ανακοινώσει έναν έως
πέντε νικητές στις αρχές Απριλίου 2013 μετά από προσεκτική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών
κάθε πρότασης. Οι υπεύθυνοι καθοδήγησης (mentors) των νικητών είναι ανώτερα στελέχη
εταιρειών του διεθνούς Ομίλου Libra. Οι καθοδηγητές θα παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση

καθ’ όλη τη διάρκεια της φάσης δημιουργίας της νέας επιχείρησης. Στους νικητές προσφέρονται
ακόμη υπηρεσίες υποστήριξης -νομικές, λογιστικές, επικοινωνίας και πληροφορικής. Επί πλέον, οι
προτάσεις που θα βραβευθούν θα χρηματοδοτηθούν με ποσά από €100.000 έως €500.000,
συναρτήσει του αριθμού των νικητών. Τα ποσά αυτά χορηγούνται άτοκα και χωρίς καμία
επιβάρυνση, με μόνη υποχρέωση να αποπληρωθούν εντός πέντε ετών.
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:




Άτομα που έχουν μία επιχειρηματική ιδέα, ακόμη και αν δεν διαθέτουν προηγούμενη
επιχειρηματική εμπειρία,
Ομάδες προσώπων, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη συστήσει εταιρεία,
Υφιστάμενες ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν
καινοτόμο ιδέα η οποία δεν απορρέει ευθέως από τη βασική τους δραστηριότητα και η
οποία δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί επαρκώς από ίδιους πόρους.

Το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτεί και διαχειρίζεται για λογαριασμό της
Ελληνικής Πρωτοβουλίας ο Όμιλος Libra, ένας διεθνής οικογενειακός επιχειρηματικός όμιλος. Ο
Όμιλος Libra έχει ήδη δεσμευτεί για πάνω από €5 εκατομμύρια για τη χρηματοδότηση των
επιχειρήσεων των νικητών και για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υποστήριξης και
καθοδήγησης από έμπειρα ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων υποστηρικτών του
θεσμού είναι η εταιρεία επενδύσεων και ανάπτυξης ακινήτων Jalouise Pty Ltd από την Αυστραλία η
οποία συμμετέχει με επί πλέον US$500.000 στο πρόγραμμα των βραβείων.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) η οποία υποστηρίζει το Βραβείο, είναι μη κερδοσκοπικός, μη
κυβερνητικός φορέας ο οποίος αποτελείται από διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής
διασποράς αλλά και φιλελλήνων από ολόκληρο τον κόσμο. Η THI επικεντρώνεται στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και σε φιλανθρωπικά έργα. Υλοποιεί επίσης προγράμματα οικονομικής
ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία:
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός φορέας.
Ιδρύθηκε το 2012 με αποστολή να αξιοποιήσει τη γενναιοδωρία της Ελληνικής Διασποράς και των
Φιλελλήνων για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και
την ενδυνάμωση του Ελληνικού λαού προς την ευημερία της χώρας. Το Ελληνικό Βραβείο
Επιχειρηματικότητας επιδιώκει να αναδείξει το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα και να ενθαρρύνει
την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Στο μέλλον, η THI θα αναλάβει και άλλες
πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει την βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική
και κοινωνική ανάπτυξη. Θα συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην τόνωση της ελληνικής οικονομίας
επηρεάζοντας θετικά προς την υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών.
www.thehellenicinitiative.org

Όλοι Μαζί – All Together.
Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Πρωτοβουλίας είναι:
 Ανδρέας Λιβέρης (Πρόεδρος), Πρόεδρος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, The
Dow Chemical Company
 Γιώργος Λογοθέτης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Libra
 Muhtar Kent, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, The Coca-Cola Company
 Γιώργος Δαυίδ, Πρόεδρος Δ.Σ., Coca-Cola Hellenic Bottling Company
 Γιώργος Στάμας, Κύριος Εταίρος, Kirkland & Ellis LLP
Like THI on Facebook: http://www.facebook.com/TheHellenicInitiative
Follow THI on Twitter: @THI_Hellenic
Ο Όμιλος Libra
Ο Όμιλος Libra είναι διεθνής επιχειρηματικός όμιλος με δραστηριότητες σε πέντε κυρίως τομείς:
ναυτιλία, αεροπλοΐα, ακίνητα, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και ενέργεια. Με βάση αρχικά την
ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Λογοθέτη, ο όμιλος Libra διαθέτει σήμερα 30 θυγατρικές
εταιρείες και 23 γραφεία σε τέσσερεις ηπείρους. Ο όμιλος διακρίνεται για τη δυνατότητά του να
συνδυάζει παραδοσιακές αξίες, νέες ιδέες και ευέλικτο τρόπο σκέψης προκειμένου να αξιοποιεί
διαφορετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.libra.com
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
ΑΘΗΝΑ
Μαρία Γάτσου
V+O Communication
Τηλ.:
+30 211750 1230
Κιν.:
+30 6937089858
Email:
mg@vando.gr
Η.Π.Α.
Chris Chrisafides
The Hellenic Initiative
Τηλ.:
+1 978-55 71 752
Email:
chris.chrisafides@thi.com

