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FIERE

Ενημερωτικό Δελτίο, No. 3
Τους τελευταίους μήνες, οι Εταίροι του έργου FIERE (Furthering Innovative
Entrepreneurial

Regions

of

Europe

-

Προώθηση

Καινοτόμων

Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης) εργάστηκαν εντατικά για το
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμων Δεξιοτήτων για
τους δημόσιους, ιδιωτικούς και εθελοντικούς οργανισμούς και τα στελέχη τους.
Στις έξι χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, εκπονήθηκαν Μελέτες
Περιπτώσεων, εξηγώντας, μέσω παραδείγματος,

πώς κάποιος δημόσιος,

ιδιωτικός η μη κερδοσκοπικός εθελοντικός Φορέας μπορεί να επηρεάσει την
περιφερειακή

ανάπτυξη

εφόσον

συμπεριφέρεται

με

καινοτόμους και

επιχειρηματικούς τρόπους. Επτά συνολικά τέτοιες Μελέτες έχουν συνταχθεί
από τους εταίρους FIERE και έχουν ενταχθεί στο εκπαιδευτικό υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των πιλοτικών Σεμιναρίων (Εργαστήρια –
Workshops) εκπαίδευσης στις περιοχές των εταίρων.
Τώρα έφθασε η ώρα για τη διεξαγωγή του πιλοτικού προγράμματος
κατάρτισης! Τα πρώτα Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχουν ήδη
«τρέξει» στη Βουλγαρία και την Ιρλανδία, ενώ οι υπόλοιπες εταίροι περιφέρειες θα ακολουθήσουν. Ένα τελικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στην Ιρλανδία στις 12 Νοεμβρίου 2015, που θα δώσει την ευκαιρία να

συζητηθούν

τα

πορίσματα

και

οι

εμπειρίες

του

Προγράμματος, με

ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο, μη κερδοσκοπικό, εθελοντικό και
κοινωνικό τομέα, καθώς και από συλλογικές οργανώσεις επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Επιχειρηματικότητας και Καινοτόμων
Δεξιοτήτων έχει ολοκληρωθεί και είναι
διαθέσιμο OnLine.
Περισσότεροι

από

400

εργαζόμενοι

από

περισσότερους

από

200

περιφερειακούς οργανισμούς στην Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισλανδία πήραν μέρος σε Έρευνα που
διεξήγαγαν οι εταίροι του έργου FIERE. Με βάση τα πορίσματα της Ανάλυσης
Αναγκών για Δεξιότητες, ένα βασικό σύνολο δεξιοτήτων για την ενθάρρυνση
της καινοτομίας και της επιχειρηματικής συμπεριφοράς έχει αναπτυχθεί στους
εξής τρεις τομείς:
Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Εξηγεί τη σημασία της δημιουργικής
σκέψης για τους οργανισμούς. Περιέχει πρακτικές τεχνικές και μεθόδους
που συμβάλλουν στη βελτίωση της δημιουργικότητας και την ανάπτυξη
καινοτομίας σε οργανισμούς.
Αναλυτική Σκέψη και Ευρηματικότητα: Παρέχει μια εισαγωγή στην
αναλυτική σκέψη και τη σημασία της. Παρουσιάζει πρακτικές εφαρμογές
της αναλυτικής σκέψης και επινοητικότητας για τους οργανισμούς.
Ευελιξία και Ηγεσία: Διερευνά το ρόλο της Ηγεσίας και της Ευελιξίας σε
οργανισμούς και τη σημασία τους για την ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Παρέχει πρακτικές συμβουλές για τρόπους ενίσχυσης της
Ηγεσίας και της Ευελιξίας.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως ένα πρόγραμμα 8 ωρών. Η
εκπαίδευση μπορεί να οργανωθεί σε δύο ή τρεις χωριστές συνεδρίες. Ένα σετ
εργαλείων για τον τρόπο εκπαίδευσης περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο
Διδασκόντων, με συμβουλές σχετικά με την οργάνωση του εργαστηρίου,
προτεινόμενο συμπληρωματικό υλικό μελέτης, Ασκήσεις και Ερωτηματολόγια
Αξιολόγησης.

Μπορείτε

να

κατεβάσετε

τα

πλήρη

Εγχειρίδια

Εκπαιδευτών

και

Εκπαιδευόμενων, καθώς και τα ενιαία προγράμματα κατάρτισης, από τον
παρακάτω σύνδεσμο: http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.
Τα εγχειρίδια είναι άμεσα διαθέσιμα στα αγγλικά, αλλά μεταφράσεις τους στις
εθνικές γλώσσες όλων των χωρών εταίρων (ισλανδικά, ιταλικά, πορτογαλικά,
βουλγαρικά και ελληνικά) ετοιμάζονται και θα είναι τελικά διαθέσιμα μέσω της
ιστοσελίδας του έργου.

Δημοσίευση των Μελετών Περιπτώσεων
Καλών Πρακτικών Καινοτομικής
Επιχειρηματικότητας
Οι Μελέτες Καλών Πρακτικών που εκπονήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους,
παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από
δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς. Οι Μελέτες ενσωματώνονται
στο πρόγραμμα κατάρτισης για να τονίσουν την επιτυχή εφαρμογή
αντίστοιχων επιχειρηματικών δεξιοτήτων. Έτσι, δύο παραδείγματα από την
Ισλανδία και την Ιρλανδία δείχνουν πώς δημόσιοι Φορείς μπορεί να γίνουν
πιο αποτελεσματικοί και καινοτόμοι, μέσω της συγχώνευσης διαφόρων

φορέων.

Ένα

έργο

στη

Βουλγαρία

ενθάρρυνε

νέους

ανθρώπους,

υποστηρίζοντάς τους με την ανάπτυξη δημιουργικών και καινοτόμων
επιχειρηματικών ιδεών. Η ιταλική μελέτη περίπτωσης αφορά ένα παράδειγμα
κοινωνικού συνεταιρισμού που κατάφερε να δημιουργήσει μια ανθηρή
αγροτική πρωτοβουλία παραγωγής και εμπορίας βιολογικών προϊόντων
υψηλής ποιότητας, σε ιδιοκτησίες που είχαν κατασχεθεί από τη Μαφία. Ο
Δήμος Θέρμης, στην Ελλάδα, αποφάσισε να καταπολεμήσει τη δυσαρέσκεια
των πολιτών με μία πρωτοποριακή, διαδραστική εφαρμογή, μέσω της οποίας,
οι πολίτες και οι Δημοτικές Υπηρεσίες, ανταλλάσσουν πληροφορίες σε
απευθείας σύνδεση, σχετικά με προβλήματα και προτεινόμενες λύσεις. Τέλος,
αλλά εξίσου σημαντικό, δύο περιπτώσεις από την Πορτογαλία και την Ιρλανδία
παρουσιάζουν διαφορετικούς τρόπους για την έμπνευση και την προώθηση
της σύστασης και ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων. Η πλήρης Έκθεση Μελετών
Περιπτώσεων για Καλές Πρακτικές Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας είναι
διαθέσιμη εδώ: http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/

Τα Εργαστήρια (Workshops) για την
Καινοτόμο Επιχειρηματικότητα ξεκίνησαν!
Το Tipperary County Council (TCC) και το Waterford Institute of Technology
(WIT) στη Νότιο-Ανατολική Ιρλανδία, αναφέρουν επιτυχή έναρξη των
πιλοτικών προγραμμάτων κατάρτισης, με Σεμινάριο που παρακολούθησαν
αρκετοί ενδιαφερόμενοι στο

WIT, στις 29 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότεροι

από 50 εκπρόσωποι, από δημόσιες και ιδιωτικές οργανώσεις, συμμετείχαν στη
μονοήμερη δωρεάν εκπαίδευση, η οποία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη
επιτυχία, με έντονη αλληλεπίδραση, ομαδική πρακτική εργασία και ευκαιρίες
δικτύωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιλοτική εκπαίδευση στην
Ιρλανδία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Michael

Moroney,

Tipperary

County

Council:

michael.moroney@tipperarycoco.ie
Bill

O’Gorman,

WOGORMAN@wit.ie

Waterford

Institute

of

Technology:

Στην Ιταλία: μία Ημερίδα Δημοσιότητας πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου
2015, παρουσιάζοντας τα περιεχόμενα του Προγράμματος Εκπαίδευσης και τις
Καλές Πρακτικές στις μελέτες περιπτώσεων. Σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν
στο Παλέρμο στις επόμενες εβδομάδες. Συγκεκριμένες ημερομηνίες θα
προσδιοριστούν,

ανάλογα

με

τη

διαθεσιμότητα

των ενδιαφερόμενων

οργανώσεων. Αν σας ενδιαφέρει να τα παρακολουθήσετε, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με:
Dorothea Urban, CESIE: dorothea.urban@cesie.org

Στην Ελλάδα: Τα Πιλοτικά Εργαστήρια στην Ελλάδα οργανώνονται από την
Allweb Solutions SA και έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν το Νοέμβριο.
Ένα Εργαστήριο δύο ημερών θα πραγματοποιηθεί στις 2 και 3 Νοεμβρίου
στην πόλη της Χαλκίδας, με τη συνεργασία του Εμπορικού και Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Ευβοίας, ενώ στις 5 και 6 Νοεμβρίου, ένα άλλο Εργαστήριο,
έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στον Δήμο Κηφισιάς (Αθήνα).
Τέλος, στις 20 Νοεμβρίου, ένα μονοήμερο Εργαστήριο θα διεξαχθεί στον Δήμο
Θέρμης (Θεσσαλονίκη - Βόρεια Ελλάδα).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Σεμινάρια στην Ελλάδα,
παρακαλούμε

επικοινωνήστε

με:

Joseph

Hassid,

Allweb

Solutions:

jhassid@unipi.gr
Στη Βουλγαρία: Το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών (IPS) υιοθέτησε και
αυτό μια αντίστοιχη προσέγγιση και «έτρεξε» δύο ολοήμερα Εργαστήρια, για
25-30 συμμετέχοντες το κάθε ένα. Και τα δύο Εργαστήρια έχουν γίνει ήδη στις 16 Ιουνίου 2015 και στις 21 Οκτωβρίου 2015. Τα παρακολούθησαν 50
περίπου εκπρόσωποι περιφερειακών οργανώσεων από το δημόσιο, ιδιωτικό,
μη κερδοσκοπικό και τον εθελοντικό τομέα. Το πρόγραμμα των Εργαστηρίων
επικεντρώθηκε σε πρακτικές ασκήσεις, ομαδικές εργασίες, συζητήσεις για
μελέτες περίπτωσης κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιλοτικά εργαστήρια, που
διοργανώθηκαν στη Βουλγαρία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Αναπλ.
Καθηγητή Todor Todorov του IPS: todorov_t@unwe.bg.

Στην Πορτογαλία: το πιλοτικό Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στις 6
Νοεμβρίου. Θα παρουσιάσει το πρόγραμμα κατάρτισης για να ενθαρρύνει
ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν και να καταδείξει τη σημασία της σχετικής
εκπαίδευσης. Η ACIB διοργανώνει το ολοήμερο αυτό Εργαστήριο και αναμένει

περίπου 60-80 συμμετέχοντες. Το Εργαστήριο θα αποτελείται από ένα
θεωρητικό μέρος στην αρχή και από ένα δεύτερο μέρος, με πρακτικές
ασκήσεις και ομαδική εργασία μεταξύ των συμμετεχόντων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ana Rita
Figueiredo, ACIB: ana.rita@acibarcelos.pt
Στην Ισλανδία: Το Einurd οργάνωσε ένα πιλοτικό Εργαστήριο, σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Bifröst, για το Περιφερειακό Ινστιτούτο στις 26
Οκτωβρίου 2015 και ένα ακόμα, για μια αυτοδημιούργητη ομάδα γυναικών, η
οποία έχει ως στόχο να αλλάξει την κοινότητά της σε σχέση με τη βιωσιμότητα
και την ευημερία της.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα Εργαστήρια της Ισλανδίας,
παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με: Stefania G. Kristiansdottir, Einurd:
stefania@einurd.is.

Προετοιμασία για το Τελικό Συνέδριο

"Οι Δημόσιοι και οι Κοινοτικοί Τομείς προσαρμόζονται στις Αλλαγές,
μέσω της Καινοτομίας και Νέων Τρόπων Λειτουργίας" είναι ο τίτλος της
Διακρατικής Ημερίδας για το «κλείσιμο» του έργου FIERE . Αυτή η εκδήλωση,
διάρκειας μισής ημέρας, θα απευθυνθεί σε ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιες
υπηρεσίες, την κοινότητα/εθελοντικές οργανώσεις και ιδιώτες. Επίσης, θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι από τους συνεργάτες των έργων της ΕΕ. Οι

συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την τρέχουσα έρευνα και πρακτική στον
τομέα της δημόσιας και κοινοτικής προσαρμογής στις αλλαγές, μέσω της
Καινοτομίας.
Το Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο Brú Ború, Cashel, Co.
Tipperary, Ιρλανδία (www.bruboru.ie) την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015,
μεταξύ 9.30 π.μ. και 1.00 μ.μ.
Δεν υπάρχει χρέωση για την παρακολούθησή του.
Παρακαλώ εγγραφείτε μέσω e-mail, επικοινωνώντας με: Angela Sheehan,
Tipperary County Council: angela.sheehan@tipperarycoco.ie.

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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