ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στοχεύει στη βελτίωση της
κατάρτισης και υποστηρίζει τις Κυπριακές επιχειρήσεις!
Ένα συναρπαστικό νέο πρόγραμμα προσφέρει στους παρόχους επαγγελματικής κατάρτισης στην
Κύπρο την ευκαιρία να βελτιώσουν την προσφορά και υποστήριξη εκπαίδευσης προς τις τοπικές
μικρές έως μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο SYNERGY υπό την καθοήγηση του Meath Partnership
συγκεντρώνει επτά εταίρους από όλη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια των επόμενων είκοσι μηνών,
οι εταίροι θα συνδυάσουν τη γνώση και την εμπειρία τους για να αναπτύξουν μια σειρά πηγών
γνώσης και υποστηρικτικών συστημάτων ούτως ώστε να βοηθήσουν τους επαγγελματίες
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, μαζί, το δίκτυο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και να βελτιώσουν την υποστήριξη προς τις μικρές επιχειρήσεις στην Κύπρο.
Στο πλαίσιο των εργασιών της ομάδας έργου, μια πανευρωπαϊκή διαδικασία έρευνας και ελέγχου
διεξήχθη την άνοιξη του 2015 με 132 ιδιοκτήτες πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα
δείχνουν σαφώς ότι επί του παρόντος η διάθεσιμη εκπαίδευση προς τους ιδιοκτήτες
μικροεπιχειρήσεων δεν αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες αυτών των επιχειρηματιών. Οι
παραδοσιακές μορφές των προγραμμάτων εκπαίδευσης που διαρκούν αρκετές ημέρες σε
απομακρυσμένες περιοχές όχι μόνο δεν ταιριάζουν στους σκοπούς αλλά και αποτυγχάνουν να
αναγνωρίσουν τα αιτήματα και τις πιέσεις των ιδιοκτητών επιχειρήσεων σήμερα. Σύντομες, μικρές
προσφορές εκπαίδευσης που μπορούν να γίνουν άμεσα ή σε μια βολική ώρα για τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης αποτελούν μεγάλα ζητούμενα. Σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες για δικτύωση καθώς και
για εκπαίδευση και ανταλλαγή μεταξύ των εκπαιδευομένων είναι περιζήτητα. Η ομάδα του έργου
SYNERGY έχει ήδη αρχίσει να ασχολείται με αυτές τις απαιτήσεις και προκλήσεις και θα έχει
διαθέσιμα τα πρώτα πρωτότυπα των προσφορών εκπαίδευσης και της πλατφόρμας δικτύωσης τον
Σεπτέμβριο του 2015.
Σύμφωνα με τον κύριο Βρασίδα, «το SYNERGY είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα για το πώς η
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + μπορεί να παρέχει στους τοπικούς
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων την ευκαιρία να δικτυωθούν με επιχειρήσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
να κάνουν τις απαιτούμενες συνδέσεις για να στοχεύσουν νέους πελατειακούς τομείς ή
γεωγραφικές περιοχές, να δημιουργήσουν εταιρικές σχέσεις που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατές,
ή απλά να εμπνευστούν από τις προσεγγίσεις και μεθόδους που χρησιμοποιούνται από άλλους
ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων για να μεγιστοποιήσουν την απόδοση τους».
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του έργου μας στο
www.projectsynergy.eu, ή εναλλακτικά επικοινωνήστε με την oμάδα μας στα γραφεία μας:
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