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FIERE
Furthering Innovative Entrepreneurial Regions of Europe
Προώθηση Καινοτόμων Επιχειρηματικών
Περιφερειών της Ευρώπης
Νέα εργαλεία υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω ανταγωνιστικών
οργανισμών των Περιφερειών.
Το FIERE είναι ένα πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει οργανισμούς των Περιφερειών να
αναπτύξουν, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, την καινοτομικότητα και την επιχειρηματικότητά τους. Η
βασική προσέγγιση του προγράμματος είναι ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της στήριξης στελεχών
αυτών των φορέων για απόκτηση δεξιοτήτων καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Παράλληλη επιδίωξη είναι η
προσφορά σχετικής εκπαίδευσης σε διαμορφωτές περιφερειακής πολιτικής και διοικητικά στελέχη
οργανισμών, όπως Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια κ.α, που θα τους επιτρέπουν να αναπτύσσουν
κατάλληλες πολιτικές και προγράμματα.

FIERE - Εταίροι

•
•
•
•
•
•
•

South-East Regional Authority (Ιρλανδία) – Συντονιστής Εταίρος
Centre for Enterprise Development and Regional Economy, Waterford Institute of Technology
(Ιρλανδία)
Centro Studi ed Iniziative Europeo (Ιταλία)
Institute for Postgraduate Studies (Βουλγαρία)
Allweb Solutions S.A. (Ελλάδα)
Associação Comercial e Industrial de Barcelos (Πορτογαλία)
EINURD Limited (Ισλανδία)

FIERE - Στόχοι
• Ενδυνάμωση της ικανότητας οργανισμών, για τον σχεδιασμό ενεργειών και υπηρεσιών που
αποσκοπούν στην κοινωνικό -οικονομική αναβάθμιση των Περιφερειών
• Παροχή εκπαίδευσης στην καινοτομική επιχειρηματικότητα, σε στελέχη οργανισμών των
Περιφερειών και ΜΚΟ
• Υποβοήθηση οργανισμών για τόνωση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειές τους,
μετατρέποντας τις «ιδέες» σε θέσεις εργασίας
• Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης ενηλίκων σε ευκαιρίες δια βίου μάθησης

FIERE - Προσδοκώμενα αποτελέσματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έκθεση Διερεύνησης Αναγκών
Εγχειρίδια Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας για εκπαιδευόμενους, Εκπαιδευτές και Μέντορες
Δίκτυο Μεντόρων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας στις Περιφέρειες
Μελέτες Περιπτώσεων Καλών Πρακτικών καινοτομικής επιχειρηματικότητας
Εκπαίδευση και Εργαστήρια
Σχέδιο Δράσης για διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, Μπροσούρα, Εκθέσεις
και διακρατικά Εργαστήρια
Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας και Έκθεση Αξιολόγησης;
Πολύγλωσση Ιστοσελίδα
Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο
Τοπικά και διακρατικά Εργαστήρια

FIERE - Οφελούμενοι
• Τελικοί χρήστες: Σχεδιαστές Περιφερειακής Πολιτικής, Διευθυντικά και Διοικητικά στελέχη φορέων
των Περιφερειών (ΟΤΑ, ΜΚΟ, Επιμελητήρια κλπ).
• Διευρυμένη "Ομάδα – Στόχος" (φορείς που είναι σε θέση να βοηθήσουν στην διάχυση των
αποτελεσμάτων): Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ιδιωτικοί φορείς, Επιχειρηματίες,
Εκπαιδευτικοί κλπ.
• "Πολλαπλασιαστές": H Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή των Περιφερειών, άλλοι ΟΤΑ, Δίκτυο
εταίρων του FIERE.

FIERE - Επιπτώσεις στις Περιφέρειες
Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του προγράμματος FIERE είναι:
• Ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράμματος Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας
• Μελέτες Περιπτώσεων "Καλών Πρακτικών"
• Δημιουργία Δικτύου 20 παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σε κάθε Περιφέρεια του προγράμματος FIERE
• Εκπαίδευση 40 ατόμων εκπροσώπων κοινωνικών οργανισμών και άλλων οργανισμών των
Περιφερειών, σε κάθε Περιφέρεια του προγράμματος FIERE.

Η μέχρι σήμερα πρόοδος στην
υλοποίηση του FIERE
H εναρκτήρια Συνάντηση
Εταίρων
Project Website

Η Εναρκτήρια Συνάντηση των
εταίρων του FIERE,
πραγματοποιήθηκε στην πόλη
Kilkenny ( Ιρλανδία), στις 6
Φεβρουαρίου 2014.

Η ιστοσελίδα του FIERE είναι
υπό κατασκευή και θα
αναρτηθεί σύντομα στο
Διαδίκτυο. Η διεύθυνσή της θα
είναι www.fiereproject.eu.
Πακέτο Εργασίας 2 –
Ανάλυση Αναγκών
των χρηστών

Και οι 7 εταίροι που
συμμετέχουν
εκπροσωπήθηκαν στην
Συνάντηση. Εξετάστηκαν
διαχειριστικές και οργανωτικές
πτυχές του Προγράμματος
καθώς και θέματα σχετικά με
την μεταξύ εταίρων
επικοινωνία και συνεργασία.
Συζητήθηκαν επίσης, σε
λεπτομέρεια, οι ενέργειες που
απαιτούνται στις αρχικές
φάσεις του έργου.

Επικεφαλής εταίρος του
συγκεκριμένου Πακέτου
Εργασίας είναι το Waterford
Institute of Technology (WIT).
Περιλαμβάνει ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας, έρευνα
μεταξύ οργανισμών των
περιφερειών και άλλων ατόμων
για διερεύνηση και πληρέστερη
κατανόηση των αναγκών τους,
Εθνικές Εκθέσεις των
αποτελεσμάτων και Έκθεση –
Σύνθεση.

Η ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας έχει
ολοκληρωθεί από το WIT, με
συμβολή και των υπολοίπων
εταίρων. Αναμένεται σύντομα
η δημοσίευσή της και η
ανάρτησή της στην ιστοσελίδα
του προγράμματος.

Οι εταίροι στις διάφορες
χώρες έχουν αρχίσει τον
εντοπισμό των οργανισμών με
τους οποίους θα γίνουν
επαφές και διαμορφώνεται
τώρα το κοινό Ερωτηματολόγιο
που θα χρησιμοποιηθεί για
την έρευνα.

Επόμενες
δράσεις του
FIERE
Τα αποτελέσματα του ΠΕ2 θα
αποτελέσουν την βάση για τον
σχεδιασμό του εκπαιδευτικού
υλικού για ανάπτυξη δεξιοτήτων
καινοτομικής
επιχειρηματικότητας (Πακέτο
Εργασίας 3).
Στην συνέχεια το υλικό αυτό
θα τεθεί σε δοκιμαστική
εφαρμογή (Πακέτο Εργασίας
5), σε συνδυασμό με Μελέτες
Καλών Πρακτικών (Πακέτο
Εργασίας 4), που θα
αποτελέσουν και αυτές τμήμα
της εκπαίδευσης στελεχών.

Οι εταίροι του προγράμματος FIERE στην εναρκτήρια συνάντησή τους στο Kilkenny (Iρλανδία), στις 6 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία με το FIERE
Website: www.fiereproject.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/FIERE/282508931906528

Διευθύνσεις email:
• South-East Regional Authority (Ιρλανδία)
• Waterford Institute of Technology (Ιρλανδία)
• Centro Studi ed Iniziative Europeo (Ιταλία)
• Institute for Postgraduate Studies (Βουλγαρία)
• Allweb Solutions S.A. (Ελλάδα)
• Associação Comercial e Industrial de Barcelos (Πορτογαλία)
• EINURD Limited (Ισλανδία)

dir@sera.ie
wogorman@wit.ie
emanuela.salvo@cesie.org

todorov_t@unwe.bg
jhassid@unipi.gr
acib@acibarcelos.pt
stefania@einurd.is
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