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Ενημερωτικό Δελτίο Αρ. 4
Το Πρόγραμμα FIERE (Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of
Europe – Προώθηση Καινοτομικών και Επιχειρηματικών Περιφερειών
της Ευρώπης), πλησιάζει την ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο 2015. Το
Πρόγραμμα διερέυνησε τρόπους με τους οποίους, Δημόσιοι Φορείς, Φορείς
του Κοινωνικού Τομέα η και Εθελοντικές Οργανώσεις, μπορούν να γίνουν πιο
καινοτόμοι και επιχειρηματικοί, στις διαδικασίες παραγωγής και προσφοράς
των υπηρεσιών τους στους πολίτες και τους συναλλασσόμενους μαζί τους.

Ολοκλήρωση του πιλοτικού εκπαιδευτικού
προγράμματος στην Καινοτομική
Επιχειρηματικότητα

Οι εταίροι του FIERE, στις έξη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέπτυξαν ένα

εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε Δεξιότητες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας,
που απευθύνεται σε δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικού χαρακτήρα Φορείς,
στα στελέχη τους και σε εθελοντές. Σε όλες τις χώρες που συμμετείχαν,
οργανώθηκαν, μεταξύ Ιουνίου και Νοεμβρίου 2015, πιλοτικού χαρακτήρα
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προκειμένου να «δοκιμαστεί» το εκπαιδευτικό
αυτό πρόγραμμα και οι τρείς επιμέρους ενότητές του («Δημιουργικότητα και
Καινοτομία», «Αναλυτική Σκέψη και Επινοητικότητα», «Άσκηση Ηγεσίας»).
Στην Βουλγαρία, την Ελλάδα και επίσης σε Ιταλία, Ισλανδία, Ιρλανδία και
Πορτογαλία,

362

άτομα

συμμετείχαν

στις

δραστηριότητες

αυτές.

Τα

αποτελέσματα της αξιολόγησης από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, έδειξαν
μια συνολικά πολύ θετική εικόνα. Τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, σε όλες τις
χώρες, αναφέρονται τόσο στο περιεχόμενο του προγράμματος, όσο και για
στις

μεθόδους

οργάνωσης

της

εκπαίδευσης.

Τα

πλήρη Εγχειρίδια

Εκπαιδευτών και Εκπαιδευομένων, σε όλες τις γλώσσες των χωρών-εταίρων,
είναι

προσβάσιμα

μέσω

του

συνδέσμου:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

FIERE – Τελικό Συνέδριο για την Καινοτομία
και την Επιχειρηματικότητα

Το τελικό Συνέδριο, με τίτλο: «Ο Δημόσιος και ο Κοινωνικός Τομέας
προσαρμόζονται στις Αλλαγές με Καινοτομία και Νέους Τρόπους
Λειτουργίας», πραγματοποιήθηκε στην πόλη Cashel (Ιρλανδία), στις 12
Νοεμβρίου 2015. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες των
εταίρων του FIERE από το 2014 και για το σύντομης διάρκειας εκπαιδευτικό

πρόγραμμα Δεξιοτήτων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας για στελέχη
Φορέων του Δημόσιου και του Κοινωνικού τομέα. Στο 2ο μέρος του Συνεδρίου
παρουσιάστηκαν επιλεγμένες περιπτώσεις Φορέων οι οποίοι εφάρμοσαν, με
επιτυχία,

καινοτομικές

και

επιχειρηματικές

μεθόδους,

προκειμένου

να

βελτιώσουν την λειτουργία τους και να μεγεθύνουν την Προσφορά τους.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν οι Senan Cooke, για την επιχείρηση Dunhill Rural
Enterprises και Ecopark, στην περιφέρεια
έργο συγχώνευσης

Waterford, Seán Keating, για το

του Tipperary County Council και η Mary Fogarty της

επιχείρησης The Cottage Shop & Tea Room στο Loughmore, County
Tipperary.

Η Stefanía Kristinsdóttir, από την Ισλανδία, παρουσίασε μια

Πρωτοβουλία για υποβοήθηση και ανάπτυξη «προβληματικών» Κοινοτήτων.
Το πλήρες Πρόγραμμα του Συνεδρίου και τις Παρουσιάσεις των Ομιλητών,
περιέχονται

στην

ιστοσελίδα

του

FIERE:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

Το Πρόγραμμα FIERE, μετα την
Ολοκλήρωσή του…
Οι εταίροι του FIERE, εντάσσουν τα αποτελέσματα του, στα μελλοντικά τους
Σχέδια Δράσης. Συνεχίζουν να τα διαχέουν, μέσω των Δικτύων τους και με
συνεργασίες με διάφορους φορείς. Ως διακριτό «προϊόν» του προγράμματος,
δημιουργήθηκε, στις 6 χώρες, ένα Δίκτυο Μεντόρων FIERE, οι οποίοι θα
συνεχίσουν να προωθούν το υλικό και τους Στόχους του Προγράμματος.
Όλα τα προϊόντα του FIERE, περιλαμβανομένου και του εκπαιδευτικού υλικού,
θα παραμείνουν προσβάσιμα, μέσω τις ιστοσελίδας: www.fiereproject.eu.

Για περισσότερες πληροφορίες
www.fiereproject.eu
Facebook

Twitter
info@fiereproject.eu

Επικοινωνία
TCC - michael.moroney@tipperarycoco.ie
WIT - wogorman@wit.ie
CESIE - dorothea.urban@cesie.org
IPS - todorov_t@unwe.bg
AllWeb S.A. - jhassid@unipi.gr
ACIB - acib@acibarcelos.pt
EINURD - stefania@einurd.is
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