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Информационен бюлетин No. 4
В края на месец декември 2015 г. приключва изпълнението на проект
FIERE

(Развитие

на

иновациите

и

предприемачеството

в

европейските региони). По време на проекта беше изследвано по
какъв

начин

публичните

и

обществените/доброволческите

организации могат да бъдат по-предприемачески и иновативни в
начина, по който осъществяват дейността си и предоставят услуги на
своите потребители.

Пилотното тестване на Обучителната
програма по иновативно
предприемачество приключи

Партньорите от шестте европейски страни разработиха Обучителна
програма по предприемачески и иновативни умения, предназначена

за публични, частни и доброволчески организации, както и техните
служители и доброволци. Във всичките шест страни бяха проведени
пилотни обучителни семинари в периода между юни и декември 2015 г. с
цел пилотно тестване на обучителната програма по иновативни
предприемачески умения и нейните три модула (Креативност и
иновации; Аналитично мислене и находчивост; Гъвкавост и лидерство). В
България, Гърция, Исландия, Ирландия, Италия и Португалия общо 362
души участваха в тези обучителни семинари по проект FIERE.
Резултатите от въпросниците за оценка на семинарите, попълнени от
участниците в тях като цяло бяха много положителни: във всички страни
бяха изразени високи нива на удовлетвореност както от съдържанието на
обучителната програма, така и от обучителните методи. Пълните
текстове на Наръчниците за обучители и обучаеми на всички езици на
партньорите

по

проекта

са

достъпни

на

следния

линк:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

Заключителна конференция по иновации
и предприемачество, организирана по
проект FIERE

На

12

ноември

2015

г.

в

Кашел,

Ирландия

беше

проведена

международната заключителна конференция по проект FIERE под
надслов „Приспособяване на публичния и обществения сектор към
промените посредством иновации и нови подходи за работа“.
Присъстващите бяха запознати с дейностите, реализирани от проектните

партньори от старта на проекта през 2014 г., както и с Обучителната
програма по предприемачески и иновативни умения, разработена за
служителите и доброволците, ангажирани в публични и обществени/
доброволчески организации. По време на втората част от конференцията
бяха представени добри практики, демонстриращи по какъв начин
организациите успешно са приложили „иновативни“ и „предприемачески“
подходи с цел подобряване на резултатите от своята дейност. Сред
лекторите на конференцията бяха Сенан Куук за селските предприятия и
екопарк в Дънхил, окръг Уотърфорд; Шон Кийтинг за сливането на
Окръжен съвет Типъръри и Мери Фогарти за магазин за домашни потреби
и чайна в Лафмор, окръг Типъръри. Стефания Кристинсдотир от
Исландия представи инициатива, насочена към селските общности,
страдащи от икономически упадък в Исландия. Пълната програма на
конференцията и всички презентации са достъпни на електронната
страница на проект FIERE: http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

След края на проекта…
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. В рамките на проект FIERE бяха създадени Менторски мрежи в
шестте

партньорски

страни,

които

ще

продължат

да използват

материалите, разработени по проекта с цел подкрепа на иновативните и
предприемачески подходи в техните региони.
Всички проектни резултати, вкл. обучителните материали, ще останат
достъпни за свободно сваляне на електронната страница на проект
FIERE и след неговото приключване: www.fiereproject.eu.
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