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Στόχοι του έργου

Συνολικός στόχος

Να προωθήσει την εδαφική ανάπτυξη, τη συνεργασία και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα

 της Βαλκανικής - Μεσογειακής περιοχής αναπτύσσοντας, δημιουργώντας και προωθώντας

 το μοντέλο επιχειρηματικής μάθησης και μεταφοράς γνώσης (ιδέες, εφευρέσεις,

 καινοτομία - i3) για την εκπαίδευση  των φοιτητών και των επιχειρηματιών.

Επιμέρους στόχοι του έργου
• Να καθιερώσει συνεργασία μεταξύ εταίρων και ενδιαφερομένων φορέων στα

 εκπαιδευτικά ιδρύματα και στις επιχειρήσεις.

Ομάδες-στόχοι

για την επιχειρηματικότητα - i3

Εκπαίδευση για

• Να ενισχύσει τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των κοινοτήτων,

 να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η

 ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ.

• Να προώθησει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο με την αύξηση

 της ισορροπημένης, αποτελεσματικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων και της 

αντιμετώπισης των πιο άμεσων προβλημάτων με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

• ∆ημιουργία μοντέλου επιχειρηματικότητας i3 - Ιδέες, εφευρέσεις, καινοτομίες.

• Nέοι που είναι στα τελευταία μαθήματα εκπαίδευσης τους, ή που έχουν

 πρόσφατα αποφοιτήσει.

• Εκπαιδευτικά ιδρύματα.

• Επιχειρηματικές και τομεακές οργανώσεις και ενώσεις.

• ΜΜΕ – Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

• Κοινότητες από τις συμμετέχουσες χώρες.



i3 μοντέλο

WP1 - Διαχείριση έργου και συντονισμός
WP2 - Πληροφόρηση και δημοσιότητα

Το μοντέλο i3 (Ιδέες, Εφευρέσεις, Καινοτομία) προορίζεται να αναπτυχθεί

ως εργαλείο και αναγνωρίσιμο σήμα για την προώθηση της δημιουργικής,

καινοτόμου και στοχοθετημένης επιχειρηματικής μάθησης.

Το μοντέλο αυτό απευθύνεται σε φοιτητές και νέους επιχειρηματίες και 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ανεξάρτητες ευέλικτες θεματικές ενότητες, που συμπεριλαμβάνουν βασικές ενότητες

σχετικά με τις επιχειρήσεις, την επικοινωνία, αλλά και χρηματοοικονομικές και 

τομεακές ενότητες για την κατάρτιση ενηλίκων.

Καινοτόμα προσεγγίση - θεωρητική κατάρτιση βασισμένη στο παιγνίδι και το

παιγνίδι ρόλων.

Μέγιστη χρήση πλατφόρμων και εφαρμογών για κινητά για τη διευκόλυνση της

κατάρτισης, τη δικτύωση, την κοινή χρήση, την αύξηση της υποστήριξης κ.λπ.

Το μοντέλο "i3" υλοποιείται επίσης μέσω της διοργάνωσης i3 κατάρτισης

και διασφάλισης της ενεργούς συμμετοχής και σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης,

των επιχειρήσεων και της χρηματοδότησης με στόχο τη γεφύρωση της προσφοράς

και ζήτησης.

Εστίαση των προσπαθειών στους πιο κρίσιμους τομείς με τις μεγαλύτερες

δυνατότητες κοινωνικού οφέλους. Η προκαταρκτική ανάλυση εντόπισε 5

γενικά θέματα ανάπτυξης  της επιχειρηματικότητας στις χώρες εταίρους  στο

πλαίσιο του έργου - Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Τρόπος ζωής, Τεχνολογία.

Δραστηριότητες έργου - πακέτα εργασίας (WP)

• ∆ιάσκεψη τύπου στην κάθε χώρα των εταίρων στην αρχή και στο τέλος του έργου

• Εκδόσεις σε εθνικά μέσα ενημέρωσης και εκπομπές

• Σχεδιασμός της πλατφόρμας i3 web

• Προώθηση και εκτύπωση υλικού

WP3 - Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες

WP4 - Δραστηριότητες υλοποίησης

WP5 - Δραστηριότητες επέκτασης

• Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για τη συμβατότητα των δεδομένων 

και ανάλυση τους

• ∆ιεξαγωγή ανάλυσης στην κάθε χώρα των εταίρων στα 5 κύρια θέματα:

Περιβάλλον (Αλβανία)

Ενέργεια (Κύπρος)

Πληροφορική (IT - ΣΚΟΠΙΑ)

Τρόπος Ζωής (Lifestyle - Βουλγαρία) 

Τεχνολογία (Ελλάδα)

• Ανάπτυξη του μοντέλου i3 με στρατηγική προώθησης και εφαρμογής

• Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών για το αντίστοιχο θέμα, 

  για το οποίο είναι υπεύθυνοι

• Ανάπτυξη κοινής μεθοδολογίας για την επιλογή των εκπαιδευομένων

• Επιλογή εκπαιδευομένων - 10 από κάθε χώρα για κάθε θέμα 

  (Περιβάλλον, Ενέργεια, Πληροφορική, Τρόπος ζωής, Τεχνολογία)

• Οργάνωση 5 εργαστηρίων - ένα στην κάθε χώρα εταίρο

• ∆ιοργάνωση τελικής διάσκεψης i3 στη Βουλγαρία


