Furthering Innovative E ntrepreneurial

Το έργο FIERE προσφέρει στις Περιφέρειες
δεξιότητες καινοτομίας και
επιχειρηματικότητας που εμπλουτίζουν
σημαντικά τις δυνατότητές τους να
σχεδιάζουν και να υλοποιούν Στρατηγικές,
Δράσεις και να προσφέρουν υπηρεσίες που
συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική
Ανάπτυξη
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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

επαφή

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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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

FIERE – Προώθηση Καινοτομικών
και Επιχειρηματικών Περιφερειών
της Ευρώπης
www.ﬁereproject.eu

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

Το Έργο

Ποιοι θα ωφεληθούν μέσω του FIERE?

Το FIERE είναι ένα 2ετές Έργο , που
χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος
Grundtvig της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Δια Βίου Μάθηση. Υλοποιείται
επιδιώκοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
σε περιφερειακούς και τοπικούς φορείς .

• Σχεδιαστές Περιφερειακής Πολιτικής

Ποιες προκλήσεις
αντιμετωπίσουμε?

θέλουμε

να

• Οι Πολιτικές Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχεδιάζονται συνήθως από το Κέντρο

• Κοινωφελείς και Εθελοντικές Οργανώσεις
• Συλλογικοί Φορείς και Δίκτυα Επιχειρήσεων
• Εκπαιδευτικοί Φορείς (Πανεπιστήμια και
άλλοι)
• Επαγγελματίες Εκπαιδευτές.

Τι τύπου δραστηριότητες
προβλέπονται?

• Εξαρτήσεις των Περιφερειών και των
επιχειρήσεων
από
Αποφάσεις
της
Κεντρικής Κυβέρνησης

•
Έρευνα
αναγκών
των
στελεχών
Οργανισμών
των
Περιφερειών,
σε
δεξιότητες καινοτόμου επιχειρηματικότητας

• Ελάχιστες πρωτοβουλίες ξεκινούν
πραγματικά από τις Περιφέρειες.

• Ανάπτυξη καινοτομικού εκπαιδευτικού
προγράμματος για την επιχειρηματικότητα

Ποιοι είναι οι Στόχοι του FIERE?

• Διάχυση στους Οργανισμούς των
Περιφερειών, πληροφοριών και υλικού για
Περιπτώσεις Καλών Πρακτικών
σε
θέματα καινοτομικής επιχειρηματικότητας

• Να ενισχυθούν οι δυνατότητες των
Περιφερειών
για
οικονομική
και
κοινωνική ανάπτυξη τους, μέσω της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
• Να εμπλουτιστούν οι δεξιότητες
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
στο εσωτερικό της θεσμικής υποδομής των
Περιφερειών

• Οργάνωση πιλοτικών Δράσεων, για
αξιολόγηση
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος και των Καλών Πρακτικών.

• Να αναβαθμιστεί η ικανότητα των
φορέων
των
Περιφερειών
για
καινοτομικές συμπράξεις του Δημοσίου και
του
Ιδιωτικού
τομέα,
ώστε
να
αντιμετωπιστούν προκλήσεις σε θέματα
παραγωγής, απασχόλησης , περιβάλλοντος
κλπ.

Entrepreneurship education
for all!

Πως μπορούν οι Περιφέρειες να
τονώσουν την?
Αναμενόμενα αποτελέσματα του FIERE:
• Ευρωπαϊκό καινοτομικό
εκπαίδευσης
ενηλίκων
Επιχειρηματικότητα

Πρόγραμμα
για
την

• Περιπτώσεις Καλών Πρακτικών ανάπτυξης
δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
• Δίκτυο Μεντόρων, σε κάθε Περιφέρεια που
συμμετέχει στο Έργω
• Εκπαιδευμένα στελέχη Οργανισμών της
Περιφέρειας και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.

