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Το Κζντρο ςυγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωςη.

σου

στην Ευρώπη

Europe Direct Καιακάηαο.. Μπνξεί
πξαγκαηηθά θάηη λα κνπ πξνζθέξεη;
Μαζαίλεηε ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο
γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο
επηρείξεζήο ζαο ζηελ Επξώπε - ΙΙ

To
Κέληξν
Επξωπαϊθήο
Πιεξνθόξεζεο Καιακάηαο έρεη ηε

δπλαηόηεηα
λα
δώζεη
ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο
θάπνηεο
γεληθέο
πιεξνθνξίεο γηα ηηο δπλαηόηεηεο
ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ
Επξωπαϊθή Έλωζε είηε κέζω άκεζωλ
επηρνξεγήζεωλ από ηελ Επξωπαϊθή
Επηηξνπή
είηε
κέζω
έκκεζωλ
ρξεκαηνδνηήζεωλ από εζληθέο θαη
ηνπηθέο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο. Σην
θέληξν καο κπνξείηε λα ελεκεξωζείηε
γηα ηε λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ζε όια
ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε
ηωλ
επηρεηξήζεωλ
θαη
ηε
ρξεκαηνδόηεζή ηνπο. Παξάιιεια,
κπνξεί λα ζαο βνεζήζεη λα κάζεηε
ζηε ρώξα ζαο ή θάπνην άιιν θξάηνο
κέινο πνηεο ηξάπεδεο ή εηαηξείεο
επηρεηξεκαηηθώλ
θεθαιαίωλ
ρνξεγνύλ ρξεκαηνδόηεζε ηελ νπνία
ζηεξίδεη ε Επξωπαϊθή Έλωζε θαη
πνηνπο ηνκείο ρξεκαηνδνηνύλ.
Παξάιιεια,
κπνξείηε
λα
ελεκεξωζείηε
γηα
πξνγξάκκαηα
εθπαίδεπζεο λέωλ επηρεηξεκαηηώλ
ζηελ Επξώπε, θαζώο θαη λα ζαο
δνζεί πιεξνθόξεζε γηα ηνπο θαλόλεο
ηεο Επξωπαϊθήο Έλωζεο ζρεηηθά κε
ην ΦΠΑ, ηελ πώιεζε θαη παξνρή
ππεξεζηώλ,
ηνπο
όξνπο
απαζρόιεζεο ηνπ πξνζωπηθνύ, ηε
λνκνζεζία ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα αιιά θαη ηε βάζε δεδνκέλωλ
ηωλ δεκόζηωλ ζπκβάζεωλ.

Europe direct Καιακάηαο,
Γξαθείν ελεκέξωζεο ηνπ Επξωπαίνπ
Πνιίηε,
Μάζε ηα δηθαηώκαηά ζνπ 2721110350
Ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ γηα ην
θνηλό: Δεπηέξα έωο Παξαζθεπή:

08:30-15:30
Χρειάζεζηε πληροθορίες για ηην Ε.Ε.; καλέζηε δωρεάν ζηο
00800 67891011 από οποσδήποηε ζηην ΕΕ (ΔεσηέραΠαραζκεσή
10.00-19.30)
Για ηα δικαιώμαηα ζας ζε άλλη τώρα ηης Ε.Ε. και πρακηικές
ζσμβοσλές, μπορείηε επίζης να επιζκεθθείηε ηο δικησακό ηόπο
"Η Ευρώπη Σου"

