FIERE
Nýjar aðferðir til að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarfsemi
Markmið verkefnisins er að
stuðla nýskapandi frumkvöðlastarf á þeim 6 svæðum sem
taka þátt auk þess að stuðla að
samstarfi stofnana og fyrirtækja sem vinna að svæðisbundinni nýsköpun og frumkvöðlastarfi. Hugmyndin á bak
við verkefnið er að styðja

starfsmenn og stjórnendur
svæðisbundinna stofnana og
fyrirtækja sem vinna að
nýsköpun og frumkvöðlastarfi.
Í tengslum við verkefnið
verður boðið upp á námskeið
/þjálfun fyrir sérfræðinga og

stjórnendur
fyrrgreindra
stofnana til að gera þeim kleift
að þróa nýsköpunar- og
frumkvöðlafræðslu. Dæmi um
fyrrnefndar
stofnanir eru,
atvinnuþróunarfélög, símennt–
unarmiðstöðvar, viðskiptaráð,
svæðisbundnir klasar, félög og
samstarfsnet.

FIERE samstarfsaðilar









South East Regional Authority (SERA) á Írlandi stýrir verkefninu en SERA er nokkurs konar samtök
sveitarfélaga í Suðaustur Írlandi
Waterford Institute of Technology - Centre for Enterprise Development and Regional Economy sem
er n.k. tæknigarður á Írlandi
Centro Studi ed Inziative Europeo - Rannsóknamiðstöð um nýsköpun á Sikiley Ítalíu,
Institute for Postgraduate Studies - Miðstöð rannsókna- og starfsþjálfunar í Sofíu Búlgaríu,
Allweb Soulution ráðgjafafyrirtæki á sviði dreifnáms í Grikklandi
Associacao Comercial e Industrial de Barcelos eð n.k. Samtök iðnaðarins í Portúgal.
Einurð ehf ráðgjafafyrirtæki á Íslandi

FIERE markmið





Auka getu svæðisbundinna stofnana og fyrirtækja til að skipuleggja stuðning og þjónustu til að stuðla að
félags-og efnahagslegum framförum í samfélaginu.
Bjóða upp á fræðslu um nýsköpun og frumkvöðlastarf til starfsmanna stofnana, fyrirtækja og félaga sem
vinna að svæðisbundinni þróun.
Aðstoða ofangreinda aðila í að byggja upp nýsköpun og frumkvöðlastarf eða breyta hugmyndum í störf.
Bjóða upp á nýja nálgun í símenntun starfsmanna í svæðisbundnum stofnunum, fyrirtækjum og félögum

FIERE verkþættir










Greining á núverandi námsframboði tengdu nýsköpun og frumkvöðlastarfi í þátttökulöndunum.
Þarfagreiningu meðal þeirra sem starfa við símenntun og atvinnuþróun,
Handbók fyrir kennarar og leiðbeinendur um nýsköpunar- og frumkvöðlaþjálfun.
Samstarfsnet leiðbeinenda um svæðisbundna nýsköpunar- og frumkvöðlaþjálfun.
Greiningu á "Best practice" eða fyrirmyndum að nýsköpunar- og frumkvöðlaþjálfun.
Þjálfun leiðbeinenda á vinnustofum/námskeiðum í hverju þátttökulandi
Kynning á verkefninu og útgáfa á handbókum, skýrslum og í alþjóðlegum vinnustofum/námskeiðum
Gæðamati námskeiða og mati á árangri verkefnisins.
Heimasíðu á 6 tungumálum, rafræn fréttabréf og bæklingar

FIERE markhópar




Megin markhópar eru allir þeir sem vinna að svæðisbundinni stefnumótun (byggðaþróun) svo sem:
stjórnendur stofnana, samfélagsstofnanir og sjálfboðaliðar, frjáls félagasamtök, atvinnuþróunarfélög og
símenntunarmiðstöðvar.
Aðrir markhópar eru t.d. hagsmunasamtök á borð við samtök iðnaðarins, háskólar og
rannsóknastofnanir, einkarekin ráðgjafafyrirtæki og fræðsluaðilar, frumkvöðlar, kennarar ofl.
Samstarfsvettvangur á borð við Evrópusambandið, samstarfsnet um svæðisbundna þróun, samtök
sveitarfélaga og tengslanet samstarfsaðila í verkefninu.

FIERE árangur og áhrif






Nýsköpunar- og frumkvöðlafræðsla og námsskrá fyrir stjórnendur og starfsmenn svæðisbundinna
stofnana.
Niðurstöðum af greiningu á „Best practice“ eða fyrirmyndum að nýsköpunar- og frumkvöðlaþjálfun í
Evrópu.
Auknu samstarfi aðila er sinna nýsköpunar- og frumkvöðlaþjálfun og ráðgjöf á svæðum samstarfsaðila.
Tilraunakennslu til handa allt að 40 leiðbeinendum á hverju þátttökusvæði.

fljótlega

sjá

www.fiereproject.eu.

Fyrsti fundur verkefnisins var
haldin í Kilkenny City á
Írlandi 6. febrúar 2014.

Á fundinum voru fulltrúar
allra samstarfsaðilar. Þar var
farið fyrir skiplag, fjármál og
kynningarstarf á vegum
verkefnisins. Sérstök áhersla
var á að skilgreina betur fyrsta
áfanga verkefnisins s.s.
þarfagreiningu og
kynningarmál.

Heimasíða verkefnisins er í
vinnslu og mun verða virk

Waterford
Institute
of
Technology mun leiða vinnu
við þarfagreiningu eða vinnu–
pakka 2. Þarfagreiningin felur
í sér að taka saman upp–
lýsingar þróunarverkefni og
rannsóknir tengdar nýsköp–
unar- og frumkvöðlastarfi. Í
framhaldinu er unnin könnun
meðal stjórnenda í svæðis–
bundnum stofnunum, fyrirtækjum og félögum til að
draga
fram
fræðsluþarfir
þeirra. Hver þátttakandi vinnur
í kjölfarið greinagerð um stöðu
nýsköpunar- og frumkvöðla–
þjálfunar á sínu svæði eða
landi. Að lokum verða þessar
skýrslur dregnar saman í eina
samræmda þarfagreiningu.
Upplýsingar um fyrirliggjandi
rannsóknir og þróunarverkefni
munu liggja frammi fljótlega á
vefsíðu verkefnisins sem og
listi yfir þær stofnanir sem

sinna ráðgjöf og fræðslu
varðandi nýsköpun og frum–
kvöðlastarf á þátttökusvæð–
unum. Spurningalistar eru í
vinnslu en framkvæmd könn–
unar verður í maí og júní.

Niðurstaðan úr þarfagreining–
unni verður grunnur að þróun
á námsskrá í nýsköpunar- og
frumkvöðlaþjálfun fyrir starfs–
menn fyrrgreindra stofnana,
félaga og fyrirtækja. Náms–
skráin verður tilraunakennd í
maí 2015 en þá munu liggja
fyrir
handbækur,
„Best
practice“ fyrirmyndir ásamt
yfirliti og upplýsingum um
nýsköpunar- og frumkvöðla–
þjálfun í Evrópu.

Heimasíða: www.fiereproject.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/FIERE/282508931906528









South-East Regional Authority (Ireland)
Waterford Institute of Technology (Ireland)
Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italy)
Institute for Postgraduate Studies (Bulgaria)
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