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Отчет по Проект FIERE – Резюме

Настоящият отчет предоставя кратко резюме на постиженията и резултатите по Проект FIERE
през двугодишния период на неговото изпълнение. Отчетът очертава резултатите от
направения преглед на научната литература и представя в детайли резултатите от анкетното
проучване сред ръководители, служители и доброволци, заети в регионални организации
относно техните виждания и владеене на иновативни предприемачески умения.
Отчетът описва също и процеса по разработване на пилотна обучителна програма по
иновативно предприемачество и представя двата свързани с нея резултата, а именно
Наръчника за обучители и Наръчника за обучаеми.

Настоящия отчет по проекта представя накратко и обучителните семинари, проведени на
регионално равнище за ментори и обучаеми във всички партньорски страни по проекта с цел
изпитване на пилотната обучителна програма.
Цели на проекта

FIERE е двугодишен проект с продължителност от януари 2014 г. до декември 2015 г.,
финансиран по програма „Учене през целия живот”, подпрограма „Грюндвиг” на
Европейската комисия, чиято цел е да подложи на изследване и разработи начини за
повишаване на иновативните предприемачески умения в организациите на регионално и
местно равнище – както публични, така и доброволчески.
Конкретните цели на проект FIERE са:
 Повишаване възможностите на организациите на регионално равнище да
подпомогнат социално-икономическото развитие на своите региони, като ги правят поиновативни и предприемачески ориентирани;
 Разширяване набора от иновативни предприемачески умения в институционалната
инфраструктура на регионално равнище;
 Развитие уменията на регионалните организации с цел подпомагане създаването на
иновативни публично-частни партньорства за справяне с предизвикателствата,
свързани със заетостта, икономическото развитие, климатичните промени и др.
Резултати и дейности по проекта

Основните резултати, постигнати по проекта, включват:
1. Разработване на Обучителна програма по иновативно предприемачество за възрастни
на европейско равнище;
2. Разработване на казуси за представяне на добри практики и други материали;
3. Създаване на регионални мрежи от ментори за обучение на възрастни във всеки от
партньорските региони по проект FIERE;
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4. Провеждане на обучителни семинари, предназначени за представители на публични,
обществени и доброволчески организации на регионално и местно равнище във всяка
от партньорските страни по проект FIERE.

Тези резултати са постигнати посредством изпълнението на следните 7 Работни пакета (РП) в
рамките на проекта:
РП 1 „Управление на проекта“: Целта на РП 1 е да гарантира безпроблемното и ефикасно
протичане на проекта. Встъпителната среща по проекта бе проведена на 6 февруари 2014 г. в
Килкени, Ирландия. На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с оперативното и
финансово управление на проекта, както и такива, отнасящи се до разпространението на
резултатите и комуникацията между партньорите. Бяха съгласувани подробен план за
изпълнение на проекта с времева рамка и планирани резултати, система за финансово
отчитане и план за комуникация и разпространение на резултатите. По време на
изпълнението на проекта бяха провеждани редовни партньорски срещи за преглед на
напредъка по проекта и степента на изпълнение на планираните резултати, в т.ч.: на 19 и 20
юни 2014 г. в Палермо, Италия; на 12 и 13 февруари 2015 г. в София, България; на 18 и 19 юни
в Рейкявик, Исландия. Последната координационна среща се състоя непосредствено сред
Заключителната конференция по проект FIERE в Кашел, Ирландия, на 12 ноември 2015 г.
РП 2 „Анализ на нуждите от обучение“: Беше изготвен преглед на научната литература с цел
идентифициране на местните и регионалните организации, които да бъдат включени в
анкетно проучване, като по този начин да спомогнат за разработването на съдържанието на
Анализа на нуждите от обучение сред местните и регионалните организации относно
образованието и обучението по иновации и предприемачество. Първоначално беше
проведено пилотно анкетно проучване, последвано от същинско такова във всеки от
партньорските региони по проекта. Посредством използването на общ методологически
подход бяха разработени шест национални доклада, като резултатите от тях бяха обединени
в общ доклад. Сред 450-те анкетирани лица от общо 223 организации, находчивостта,
гъвкавостта и аналитичното мислене бяха най-често посочвани като важни за организациите
и отделните лица, както и като умения, по които следва да се провеждат целенасочени
обучения. Наред с това, във всички партньорски региони и сектори беше оценена много
високо необходимостта от разработване на обучителна програма по предприемачески
умения. Пълният обобщен доклад, наред с националните доклади от проучването, са
достъпни на следния адрес: http://fiereproject.eu/index.php/reports/.

РП 3 „Иновативна програма за обучение по предприемачески умения“: Консорциумът по
проект FIERE разработи обучителна програма по иновативни предприемачески умения за
възрастни, която отразява нуждите на целевите групи по проекта, идентифицирани в
обобщения доклад за нуждите от обучение. Бяха разработени три модула като основа на
обучителната програма:
1) Креативност и иновации;
2) Аналитично мислене и находчивост като начини за идентифициране и задоволяване
на нуждите на клиентите / гражданите;
3) Лидерство и гъвкавост за подкрепа на иновациите и ориентираните към потребностите
услуги в публичния и доброволческия сектор.
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Наред с това, бяха изготвени Наръчници за обучители и обучаеми, които включват резюмета
на казуси с полезни практики и беше създадена мрежа от ментори във всяка партньорска
страна по проекта. Наръчникът за обучители съдържа Обучителен инструментариум с
практически упражнения и обучителни дейности, въпросници за мониторинг и оценка на
уменията, придобити от обучаемите в резултат от участието им в обучителната програма,
както и съвети относно практическото провеждане на обучителните семинари по проект FIERE.

РП 4 „Полезни практики“: Целта на РП 4 бе да изготви и популяризира казуси, илюстриращи
добри практики, които представят по какъв начин организациите на регионално равнище
прилагат „иновативни“ и „предприемачески“ подходи за подобряване на своята работа. В
шестте партньорски региона по проект FIERE бяха подбрани примери за добри практики,
демонстриращи иновативни и предприемачески подходи и инициативи, изпълнявани от
страна на регионални и местни организации. Въз основа на обща рамка, всеки от партньорите
по проекта разработи представяне на добра практика, вкл. нейните цели и задачи, използвана
методология, нужди от обучение и резултати, отрицателни страни и добри практики.
Разработените казуси бяха анализирани от консорциума, публикувани на електронната
страница на проекта и интегрирани в обучителните ресурси.
РП 5 „Пилотни обучителни инициативи”: Във всяка от страните по проекта бяха реализирани
пилотни инициативи за изпитване на иновативната предприемаческа обучителна програма и
съответните материали, съдържащи добри практики. Това позволи на проектните партньори
да приложат иновативни подходи за провеждане на обучителни семинари по иновативни
предприемачески умения пред основните целеви групи – публични власти и представители
на обществени и доброволчески организации. Като част от настоящия РП 5, партньорите
проведоха обучителни семинари по иновативни предприемачески умения за общо 362
участника от публични, частни и доброволчески организации във всички шест партньорски
страни по проекта.

РП 6 „Разпространение на резултатите“: Една от целите на проект FIERE бе да разпространи
резултатите от проекта сред управляващи и заинтересовани страни на регионално равнище с
оглед подпомагане развитието, предоставянето и разширяването на образованието по
иновативно предприемачество в други страни-членки на Европейския съюз. Беше изготвен
План за действие, насочен към използване на социалните медии, като наред с това бяха
предприети редица дейности за разпространение на резултатите, като ел. страница на проект
FIERE www.fiereproject.eu; Фейсбук страница на проекта https://www.facebook.com/fiereproject,
профил в туитър https://twitter.com/fiereproject, листовка на проекта, четири информационни
бюлетина, прессъобщения, публични събития за повишаване на интереса към иновативните
предприемачески умения и заключителна международна конференция, която бе проведена
в Ирландия през ноември 2015 г.
РП 7 „Оценяване на проекта/Осигуряване на качеството“: При стартиране на проектните
дейности беше разработен План за осигуряване на качеството по проект FIERE. По този начин
беше обезпечено високо равнище на изпълнение на проектните дейности и резултати. Бяха
избрани външни оценители, които извършиха независим преглед на проекта. Всички
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партньори попълниха Въпросник за сътрудничество за оценка на оперативните процеси и
начина на протичане на проекта. Наред с това, участниците в обучителните семинари бяха
помолени да дадат своята оценка за проекта. От доклада на външните оценители ясно личи,
че работата на консорциума е била ефикасна, независимо от първоначалното незначително
изоставане от графика на проекта. В допълнение, оценката на пилотните обучителни
семинари по проекта показва, че участниците като цяло са останали високо удовлетворени от
съдържанието и провеждането на обучителната програма по иновативни предприемачески
умения.

Ключови резултати по проекта
Долната таблица предоставя кратък обзор на основните проектни резултати, които са
публикувани и достъпни за изтегляне на страницата на проекта www.fiereproject.eu:
Подбрани публикувани материали на страницата на проект FIERE
Преглед на литературата в областта на иновативното предприемачество
Обобщен и национални доклади за равнището на иновативните
предприемачески умения сред целевите групи
Наръчник за обучаеми
Наръчник за обучители
Казуси, представящи добри практики в сферата на иновативните
предприемачески умения

Език

англ. + резюмета на
бълг./порт./исл./итал./гръц.
англ. + резюмета на
бълг./порт./исл./итал./гръц.
англ./ бълг./порт./исл./
итал./гръц.
англ./ бълг./порт./исл./
итал./гръц.
англ. + резюмета на
бълг./порт./исл./итал./гръц.

Въздействие на проекта

По време на двугодишния период на неговото изпълнение, проектът достига до няколко
целеви групи и заинтересовани страни. Така например, в рамките на РП 2 (Анализ на нуждите
от обучение на целевата група), са анкетирани 450 респондента от 223 организации в шестте
партньорски региона по проекта. Целевите групи на анкетното проучване включват: висши
ръководители, управляващи на регионално равнище и заети в публичната администрация,
ръководители, заети и доброволци в обществени и доброволчески организации, служители в
търговски камари.
Наред с това, посредством описаните по-горе канали за разпространение на информация,
проектът е достигнал до значително по-широка група от заинтересовани страни, наброяващи
143 898 лица из цяла Европа в рамките на само една година.1 Тези заинтересовани страни
включват: висши образователни институции, частни обучителни организации, учители,
предприемачи, общини, предприятия, частни лица и публични организации.

В допълнение, пилотните обучителни инициативи (РП 5) постигат значителни резултати в
сферата на европейското обучение за възрастни. В шестте партньорски региона, 362 лица са

1

Виж първия Доклад за разпространение на резултатите по проект FIERE, стр. 40.
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взели участие в пилотните обучения и са повишили своите умения в областта на креативните
и иновативни подходи, аналитичното мислене и находчивостта, лидерството и гъвкавостта.
И не на последно място, във всеки от регионите по проект FIERE е създадена мрежа от ментори
с цел подпомагане използването на обучителната програма по иновативни предприемачески
след приключването на проекта.

Благодарение на тези дейности, регионалните организации вече са започнали да прилагат
предприемаческите умения в своите ежедневни дейности и да насърчават развитието на
местно и регионално равнище.
Бъдещи планове и устойчивост на проекта

Политиките на ЕС и отделните държави-членки съдържат споделен интерес към развитието
на иновативни и предприемачески региони. Проект FIERE генерира значителна добавена
стойност на европейско равнище. Той цели да осигури обучение по иновативни
предприемачески умения за регионални организации, за да мога те да бъдат иновативни и
предприемачески ориентирани за социално-икономическото развитие на своите региони. Със
своя фокус върху предоставянето на иновативно предприемаческо обучение за обществени и
доброволчески организации, проект FIERE цели подпомагането на подход „отдолу-нагоре“
към регионалното развитие, спомагайки за повишаване конкурентоспособността на
регионите. Проектът ще подпомогне и агенциите за регионално развитие да създадат
капацитет и умения за разработването на по-ефективни централизирани регионални
политики.
Резултатите от проект FIERE ще имат добавена стойност и за намаляване на фрагментацията
при разработването на политики за регионално развитие.

Партньорите по проект FIERE интегрират резултатите от проекта в своите бъдещи планове за
дейността. Наред с това, всички те допълнително разпространяват постигнатите по проекта
резултати посредством своите локални мрежи, връзки с регионални институции и
десиминационни канали. Партньорите по проекта ще използват и потенциала на създадените
в шестте държави-членки менторски мрежи за подкрепа на образованието и обучението по
иновации и предприемачество в своите региони. Всички проектни резултати, вкл.
обучителните материали, ще останат достъпни за свободно изтегляне на електронната
страница на проект FIERE и след неговото приключване.
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