Furthering Innovative E ntrepreneurial

FIERE verkefnið leitast við að byggja upp
svæðisbundna þekkingu og færni tengda
nýsköpun og frumkvöðlahugsun með
það að markmiði
að auðvelda fyrirtækjum og stofnunum
að móta stefnu og
byggja upp þjónustu sem styður við
samfélagsþróun.

R egions of E urope
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R egions of E urope

Tipperary County Council
Civic Oﬃces, Clonmel, Co. Tipperary,
Ireland
www.tcc.ie
Centre for Enterprise Development &
Regional Economy (CEDRE), Waterford
Institute of Technology
ArcLabs Research & Innovation Centre,
West Campus, Carriganore, Waterford,
Ireland
www.wit.ie and www.cedreireland.com

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
Via Roma, 94, 90133 Palermo, Italy
www.cesie.org
Institute for Postgraduate Studies (IPS),
University of National & World
Economy
2, Kliment Ohridski Blvd., Soﬁa 1797,
Bulgaria
www.ips.bg

Samstarfsaðilar:

Allweb Solutions S.A.
D. Vasiliou 7, 34100 Chalkida, Evia, Greece
www.allweb.gr

www.ﬁereproject.eu

Associação Comercial e Industrial de
Barcelos (ACIB)
Largo Martins Lima, nº 10, 4750-318
Barcelos - Portugal
www.acib.eu

facebook.com/ﬁereproject
twitter.com/ﬁereproject
info@ﬁereproject.eu

Einurd ehf
Kleifarsel 16, 109 Reykjavík, Iceland
www.einurd.is
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Verkefnið er styrkt af Evrópusambandinu.
Þær upplýsingar sem hér eru settar fram endurspegla
einungis sjónarmið höfunda. Evrópusambandið ber ekki
ábyrgð á notkun þeirra upplýsinga sem hér koma fram.

FIERE – Furthering Innovative
Entrepreneurial Regions of Europe,
Svæðisbundin þróun nýsköpunar og
frumkvöðlahugsunar í Evrópu.
www.ﬁereproject.eu

With the support of the
Lifelong Learning programme
of the European Union

Verkefnið
FIERE er tveggja ára þróunarverkefni,
fjármagnað af Grundtvig LLP áætlun
Evrópusambandsins, sem snýst um að auka
færni í nýsköpun og frumkvöðlahugsun hjá
svæðisbundnum stofnunum, fyrirtækjum og
félagasamtökum.

Verkefninu er ætlað vinna með?
•Þróunaráætlanir svæði sem oft eru mótaðar
miðlægt í stjórnsýslunni
• Hættuna á því að svæði og frumkvöðlar
verði of háð opinberum stuðningi
• Þau tækifæri til þróunar og nýsköpunar
sem eru í boði.

Markmið FIERE?

Hverjir geta notið góðs af niðurstöðum
FIERE verkefnisins?
• Stefnumótandi aðilar
• Félagasamtök og sjálfboðaliðar
• Samtök og klasar fyrirtækja
• Háskólar

Hvernig geta svæði stuðlað að
nýsköpun?

• Fræðsluaðilar

Helstu verkþættir FIERE?
• Þarfagreining meðal svæðisbundinna
aðila þar sem greind er þekking og
fræðsluþörf varðandi frumkvöðlahugsun og
nýsköpun
• Þróun námsskrár um frumkvöðlahugsun
og nýsköpun fyrir fræðsluaðila og ráðgjafa

• Að eﬂa svæðisbundin samtök og gera þeim
betur kleift að takast á við verkefni tengd
samfélagsþróun með því að nýta aðferðir
frumkvöðla og ferli nýsköpunar

• Útbúin námsgögn sem miðla góðri reynslu
af nýsköpunar- og þróunarverkefnum sem
framkvæmd hafa verið að hagsmunaðilum
til að styðja við svæðisbundna þróun

• Að styrkja færni og þekkingu á ferli
nýsköpunar innan svæðisbundinna stofnana,
fyrirtækja og félagasamtaka

• Skiplagt verður tilraunanámskeið fyrir
fræðsluaðila/ráðgjafa til að prófa námsskrá
og aðlaga námsgögn.

•
Að
auka
færni
svæðisbundinna
fyrirtækja/stofnanna til að byggja upp
samstarf við atvinnulíﬁð til að takast á við
áskoranir tengdar atvinnuþátttöku, efnahag,
loftlagsbreytingum o.s.frv.

Entrepreneurship education
for all!

Væntur árangur af FIERE verkefninu:
• Evrópskt námskeið/þjálfun fræðsluaðila í
nýsköpun og frumkvöðlahugsun
• Námsgögn sem miðla góðri reynslu svæða af
þróun nýsköpunar og frumkvöðlahugsunar
tengd stefnumótun og/eða þróunarverkefnum
•
Samstarfsnet
þátttökulöndunum

fræðsluaðila

í

• Þjálfaðir fræðsluaðilar innan svæðisbundinna
stofnana/fyrirtækja sem munu nýta þekkinguna
áfram í sínu starﬁ.

