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Καλωσορίσατε
Harnessing the Learning Assets in SMEs
Το SYNERGY είναι μια πρωτοβουλία για εμπορικές συναλλαγές που
στοχεύει στη σύνδεση ιδιοκτητών επιχειρήσεων με άλλους ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων και, με τον τρόπο αυτό, τη δημιουργία υψηλής αξίας και
ποιοτικών μακροχρόνιων σχέσεων. Μέσω της χρήσης των κοινωνικών
δικτύων, το SYNERGY θα συγκεντρώσει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων,
εκπαιδευτές, συμβούλους και υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων
για την προαγωγή κουλτούρας μάθησης στον τομέα των
μικροεπιχειρήσεων που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων σε όλη την
Ευρώπη, η ομάδα του έργου:
• θα αναπτύξει μια σειρά από σύντομα (mini-learning) μαθήματα
εκπαίδευσης,
• θα παρέχει δωρεάν πηγές πληροφοριών και εργαλεία
• θα διευκολύνει τη διαδικτυακή δικτύωση και καθοδήγηση,
αντιμετωπίζοντας τις πραγματικές ανάγκες κατάρτισης του τομέα των
πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συνολικά, το SYNERGY στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της
επιχειρηματικής αποτυχίας, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής
ικανότητας και στην αξιοποίηση του πλούτου της γνώσης και
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των ιδιοκτητών επιχειρήσεων σε όλη την
Ευρώπη.
Το πρόγραμμα SYNERGY ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2014 και θα
λειτουργεί μέχρι τον Αύγουστο του 2016. Το SYNERGY
χρηματοδοτείται από την Ιρλανδική Εθνική Υπηρεσία Léargas μέσω
του προγράμματος Erasmus +

Οι Άνθρωποι πίσω από το Έργο
Εταίροι του Έργου
Το SYNERGY προωθείται από μια κοινοπραξία 7 οργανισμών από
όλη την Ευρώπη, δηλαδή από την Ιρλανδία, Ιταλία, Ρουμανία,
Κύπρο, Ελλάδα, Γερμανία και Φινλανδία.

Η φωτογραφία αυτή, από την πρώτη συνάντηση των εταίρων που
πραγματοποιήθηκε στο Καμπομπάσο της Ιταλίας, απεικονίζει τα
μέλη της ομάδας έργου να εργάζονται απευθείας με ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματίες επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο για να
διαμορφώσουν, να επηρεάσουν και να κατευθύνουν την ανάπτυξη
εργασιών του έργου
Πληροφορίες για τους εταίρους μπορείτε να βρείτε στο
www.projectsynergy.eu

Αποτελέσματα Έρευνας Έργου
Βιώσιμη δικτύωση των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης
Μεταξύ των μηνών Δεκεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015, οι εταίροι
του έργου πραγματοποίησαν ένα πανευρωπαϊκό έλεγχο 132
ιδιοκτητών επιχειρήσεων εκ των οποίων 84,8% ήταν μικρές
επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζομένους.
Βασικά Ευρήματα
• Από τους 132 ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων που ελέγχθηκαν, κατά
μέσο όρο το 53,16% είχε παρακολουθήσει κάποιου είδους εκπαίδευση
επαγγελματικής κατάρτισης που σχετίζεται με τη διαχείριση των
επιχειρήσεων τους
• Οι πιο κοινοί τύποι της εκπαίδευσης που έγιναν αφορούσαν στους
τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων, της πληροφορικής, του μάρκετινγκ
και των επικοινωνιών
• Η εκπαίδευση συνήθως προσφερόταν είτε σε μορφή τάξης ή σε
διάταξη ομαδικής εργασίας
• Κατά μέσο όρο, το 54% των ιδιοκτητών μικροεπιχειρήσεων έχουν
μοιραστεί τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους με
άλλους οργανωμένα (23% στη Γερμανία, 85,7% στην Ιταλία)
• Κύρια εμπόδια στην εκπαίδευση ήταν το κόστος, η συνάφεια και ο
τόπος της προσφερόμενης εκπαίδευσης ακολουθούμενα από τη
διάρκεια, το μέγεθος της τάξης και τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους
• 1-3 ώρες την εβδομάδα ήταν η ιδανική ποσότητα του χρόνου που η
πλειοψηφία των ιδιοκτητών επιχειρήσεων επιθυμεί να αφιερώσει για
την εκπαίδευση
• Ως προτεραιότητες σε θέματα κατάρτισης για επιτυχημένες
επιχειρήσεις αναγνωρίστηκαν η Διοίκηση, το Μάρκετινγκ, οι
Επικοινωνίες & η ομαδική εργασία και η Διαπραγμάτευση
• 81% των ιδιοκτητών επιχειρήσεων ήταν πρόθυμοι να μοιραστούν τις
πληροφορίες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους με άλλους

Διαδώστε το μήνυμα!
Ξεκινώντας τη συζήτηση για το SYNERGY
Η πρώτη δημόσια εκδήλωση στο πλαίσιο του SYNERGY
πραγματοποιήθηκε στο Πάντερμπορν της Γερμανίας στις 26 Μαρτίου
του 2015 με τη συμμετοχή 47 ιδιοκτητών επιχειρήσεων, μαθητών και
εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και καταρτισης,
διαχειριστών του έργου και τοπικών επιχειρηματικών συνδέσμων κατά
την οποία κοινοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας και του
ελέγχου και σκιαγραφήθηκαν οι βασικές πτυχές της ανάπτυξης του
έργου. Αντίγραφα όλων των παρουσιάσεων και η έκθεση πρακτικών
είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου www.projectsynergy.eu.

Ακολουθήστε μας στο Facebook

ή στο LinkedIn

