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FIERE
Развитие на иновациите и предприемачеството
в европейските региони
Нови инструменти за подкрепа на предприемачеството с помощта на
конкурентни организации на регионално равнище
FIERE е проект, чийто фокус
е да подпомогне институциите на регионално равнище да
насърчават иновациите и
предприемачеството в своите региони, като за постигането на тази цел те следва
активно да си сътрудничат с
останалите заинтересовани
страни. Основната идея на

проекта е да окаже подкрепа
на лицата, които са ангажирани в организации, опериращи в отделните региони, и
да им помогне да придобият
иновативни предприемачески умения. Друга ключова
цел на проект FIERE е да
предостави
иновативно
предприемаческо обучение

на управляващи и ръководиръковод
тели на организации на рер
гионално равнище (областни
и общински администрации,
търговски камари, клъстери и
др.), така че да им
и позволи
да разработват и изпълняват
ефективни политики и прогпро
рами в сферата на иновацииновац
ите и предприемачеството.
предприемачеството

Партньори по проект FIERE

•
•
•
•
•
•
•

Югоизточна регионална администрация, Ирландия (Водеща организация)
Технологичен институт Уотърфорд, Център за развитие на предприемачеството и регионалната
регионална
икономика, Ирландия
Европейски център за изследвания
зследвания и инициативи, Италия
Институт за следдипломна квалификация – отделение при УНСС,, България
Олуеб солюшънс, Гърция
Търговска и стопанска камара на Барселос, По
Португалия
ЕЙНУРД, Исландия

Цели на проект FIERE
•
•
•
•

Повишаване
овишаване възможностите на организациите на регионално равнище да планират мерки и ууслуги за социално-икономическото
икономическото развитие на своите региони;
Осигуряване на иновативн
иновативно предприемаческо обучение на лицата, работещи в регионални,
местни и доброволчески организации;
Оказване подкрепа на областните и общинските администрации да направят своите региони
иновативни и предприемачески, като превръщат новите идеи в работни места;
Повишаване на достъпа
па на възрастни лица до възможности за обучение.

Планирани резултати по проект FIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Доклад за анализа на нуждите от обучение;
Ръководство по иновативн
иновативно предприемачество за обучаеми и обучители/наставници;
Мрежа от наставници по иновативно предприемачество на регионално равнище;
Добри практики за прилагане на умения в сферата на иновативното предприемачество;
Провеждане на обучения и семинари;
План за действие за популяризиране на проект FIERE в социалните мрежи, информационна
брошура,
шура, доклад за разпространение на резултатите и участие в международни семинари;
План за осигуряване на качеството и оценителен доклад;
Многоезичен уебсайт;
Електронна брошура;
Местни и международни семинари.

Бенефициенти по проект FIERE
•
•
•

Крайни ползватели – управляващи на регионално равнище, ръководители, служители, общес
обществени и доброволчески организации, НПО, младежи, търговски камари и др.;
По-широка
широка целева група от заинтересовани страни (организации, които биха могли да окажат
подкрепа за разширяване кр
кръга от бенефициенти по проекта) – висши учебни заведения, частчас
ни обучителни организации, предприемачи, преподаватели и др.;
Организации, които да окажат мултиплициращ ефект – Европейска комисия, Комитет на региореги
ните, местни власти, мрежи на партньорите по проект FIERE.

Въздействие на проект FIERE върху регионите
Очакваното въздействие на проект FIERE може да бъде очертано в следните направления:
направления
•
•
•
•

Разработване на обучителен курс по иновативно предприемачество за възрастни;
Идентифициране на добри практики;
Създаване на регионална мрежа от 20 обучителни организации за възрастни във всеки от па
партньорските региони по проект FIERE
FIERE;
Провеждане на обучителен курс пред 40 лица, представители на обществени, доброволчески и
др. организации на регионално равнище във ввсеки
секи от партньорските региони по проект FIERE.

Какво е постигнато до момента по проект FIERE?
FIERE
Встъпителна среща

Уебсайт на проекта

Встъпителната среща по
проект FIERE беше проведена в гр. Килкени, Ирландия
на 6 февруари 2014 г.

Очаква се уебсайтът на проект FIERE да бъде пуснат в
действие съвсем скоро. Адресът на проектния уебсайт
ще бъде: www.fiereproject.eu.
Работен пакет 2 – Анализ на нуждите от обучение

Всички седем партньора по
проекта имаха свои представители на срещата.
Бяха обсъдени важни въпроси, свързани с работата, финансовото управление, комуникацията и разпространението на резултатите по проекта. Бяха проведени дискусии по работните пакети, които следва да бъдат изпълнени по време на ранните
етапи на проекта.

Технологичният институт Уотърфорд е водещ партньор
по Работен пакет 2. Дейността включва изготвяне на
преглед на литературата в
сферата на иновациите и
предприемачеството,
провеждане на анкети сред организации на регионално
равнище с оглед установяване на техните нужди от
обучение, както и подготовка
на национални и обобщаващ
доклад за резултатите от
проведените анкети.

Изготвен е работен вариант
на литературния обзор от
страна на Технологичния институт Уотърфорд с активното участие на останалите

партньори по проекта. Очаква се в скоро време дейността да бъде финализирана и
докладът да бъде публикупублик
ван на проектния
проект
уебсайт.
Всеки от партньорите е старста
тирал дейността по идентиидент
фициране на организациите,
коитоо ще бъдат анкетирани в
съответните региони, като
едновременно с това е заз
почнала работата по разраразр
ботване на обща рамка на
въпросите, които ще формиформ
рат анкетата.

Какво се очаква
за напред по
проект FIERE?
Резултатите от Работен пап
кет 2 ще послужат като основа за разработване на обуоб
чителен курс за развитие на
умения по иновативно предпре
приемачество (Работен пап
кет 3).
Впоследствие курсът ще бъде изпитан експериментално,
експериментално
като в последващото пилотно провеждане на обучениеобучени
то по иновативно предприепредпри
мачество сред заинтересованите страни на регионално
равнище (Работен пакет 5)
ще бъдат отразени и предпре
варително идентифицираниидентифициран
те добри практики (Работен
пакет 4).

Екипът по проект FIERE на встъпителната среща в Килкени, Ирландия, състояла се на 6 февруари 2014 г.

Контакти на проект FIERE
Уебсайт: www.fiereproject.eu
Фейсбук: https://www.facebook.com
com/pages/FIERE/282508931906528

Ел. адреси:
•
•
•
•
•
•
•

Югоизточна регионална администрация, Ирландия
Технологичен институт Уотърфорд
Уотърфорд, Ирландия
Европейски център за изследвания
зследвания и инициативи, Италия
Институт за следдипломна квалификация
квалификация, България
Олуеб солюшънс, Гърция
Търговска и стопанска камара на Барселос, Португалия
ЕЙНУРД, Исландия

dir@sera.ie
wogorman@wit.ie
emanuela.salvo@cesie.org
todorov_t@unwe.bg
jhassid@unipi.gr
acib@acibarcelos.pt
stefania@einurd.is

FIERE е двугодишен многостранен проект, изпълняван по програма „Учене през целия живот”, подпрограма
„Грюндвиг” на Европейския съюз и е с продължителност от 1 януари 20144 г. до 31 декември 2015 г.
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 не
него информация.
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