Furthering Innovative E ntrepreneurial

FIERE осигурява иновативни
предприемачески умения на
регионално
равнище, като по този начин
повишава
способностите на регионите да
разработват и прилагат
стратегии,
дейности и услуги, подпомагащи
социално-икономическото им
развитие.
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Окръжен съвет Типърери
Административни офиси, Клонмел, окръг
Типърери,
Ирландия
www.tcc.ie
Център за развитие на
предприемачеството и регионалната
икономика (CEDRE), Технологичен
институт Уотърфорд
Арклабс изследователски и иновационен
център, Западен кампус, Кариганор,
Уотърфорд
Ирландия
www.wit.ie и www.cedreireland.com

c e s i e
the world is only one creature

CESIE
Виа Рома 94, 90133 Палермо
Италия
www.cesie.org
Институт за следдипломна квалификация
(ИСК) – отделение при Университет за
национално и световно стопанство
Бул. Климент Охридски № 2, 1797 София
България
www.ips.bg

Контакти

Олуеб солюшънс
Д. Василиу 7, 34100 Халкида, Евиа
Гърция
www.allweb.gr

www.ﬁereproject.eu
facebook.com/ﬁereproject

Търговска и стопанска камара на
Барселос (ACIB)
Ларго Мартинс Лима № 10 4750-318
Барселос
Португалия
www.acib.eu

twitter.com/ﬁereproject
info@ﬁereproject.eu

Ейнурд
Клайфарсел 16, 109 Рейкявик
Исландия
www.einurd.is
Проект № 540477-LLP-1-2013-1-IE-Grundtvig-GMP
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Този проект се финансира с подкрепата на
Европейската комисия. Настоящото комюнике
отразява единствено виждането на автора и
Комисията не може да носи отговорност за каквото и
да било използване на съдържащата се в него
информация.

FIERE – Развитие на иновациите
и предприемачеството в
европейските региони
www.ﬁereproject.eu

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

За проекта
FIERE е двугодишен проект, финансиран по
програма „Учене през целия живот”, подпрограма
„Грюндвиг” на Европейската комисия, който е
иницииран с цел развитие на предприемаческите
и иновативните умения на регионалните и
местни организации – публични и доброволчески.
Кои са проблемите, които искаме да
адресираме?
• Политиките за регионално развитие често са
формулирани централизирано
• Съществува риск регионите и предприемачите
да се окажат зависими от правителството
• Стартиране на ограничен брой инициативи в
регионите и местните общности
Кои са целите на проект FIERE?
•
Повишаване
възможностите
на
организациите на регионално равнище за
подпомагане социално-икономическото развитие
на техните региони, превръщайки ги в
иновативни и предприемачески зони
• Подпомагане развитието на комплекс от
иновативни предприемачески умения в
рамките на институционалната инфраструктура
на регионално равнище

Към кого е насочен проект FIERE?
• Органи за регионално планиране
• Обществени и доброволчески организации
• Бизнес мрежи
• Висши учебни заведения
• Частни обучителни организации

Какви дейности се предвиждат по
проекта?
• Проучване нуждите на регионалните
организации по отношение на иновативните
предприемачески умения посредством
провеждане на анкета за установяване на
потребностите
• Разработване на програма за обучение
по иновативни предприемачески умения
• Разпространение на казуси, представящи
добри практики в сферата на иновативното
предприемачество сред заинтересованите
страни на регионално равнище
• Организиране на пилотни обучителни
инициативи за апробиране на разработената
обучителна програма и добрите практики

• Повишаване уменията на регионалните
организации за развитие на публично-частни
партньорства за справяне с предизвикателствата
в сферата на заетостта, икономическото
развитие, климатичните промени и др.

Entrepreneurship education
for all!

Как регионите могат да
стимулират предприемачеството?
Очаквани резултати от проект FIERE:
• Обучителен курс за възрастни по
иновативно
предприемачество
на
европейски равнище
• Набор от казуси, представящи добри
практики в сферата на иновативните
предприемачески умения
• Мрежа от наставници във всеки от
партньорските региони
• Обучени представители на регионални
обществени и доброволчески организации
във всеки от партньорските региони

