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Ενημερωτικό Δελτίο 2 

To έργο InTraRed εν συντομία… 

Το έργο "InTraRed έχει ως σκοπό να ενισχύσει τις 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την 

ενσωμάτωση καινοτομίας στις δομές τους". 

Στοχεύει στη δημιουργία ισχυρών και βιώσιμων 

συνεργασιών ‘’μάθησης’’ μεταξύ των 

επαγγελματιών της εκπαίδευσης και των ΜΜΕ. 

Επίσης επιδιώκει στην αριστεία στο τομέα 

διαχείρισης της καινοτομίας σε μια περίοδο που 

είναι αναγκαία περισσότερο όσο ποτέ. Οι ΜΜΕ 

θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές στο να 

επαναφέρουν  την οικονομία της ΕΕ στην 

ομαλότητα μετά την παγκόσμια πανδημία που 

επέφερε ο COVID-19. 

Το  έργο InTraRed θα συνεχίσει να παρέχει συνεχή  

υποστήριξη στους παρόχους Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) και στις 

επιχειρήσεις, ώστε να συνεχίσουν την εφαρμογή 

προσαρμοσμένων διαδικασιών διαχείρισης 

καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 

ενίσχυση και αναβίωση των τοπικών, εθνικών και 

κοινοτικών οικονομιών, μέσω της παροχής 

υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένης 

εκπαίδευσης. 

Η έκθεση για την ανάλυση των 

εκπαιδευτικών αναγκών είναι έτοιμη! 

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών που 

διεξήχθησαν με ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και 

ηγέτες ομάδων στον τομέα των ΜΜΕ, πολλές από 

τις οποίες ανήκουν στις Τοπικές Συνεργασίες μας 

στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, 

τη Σλοβενία και την Ισπανία, έχει δημοσιευτεί  μία 

Έκθεση που ενημερώνει και συνοψίζει τα βασικά 

μας ευρήματα, λαμβάνοντας υπόψη ως βασικό 

επιταχυντή καινοτομίας, τις πολύπλευρες 

προκλήσεις που έχει επιφέρει ο Covid-19. 

Η ενημερωτική έκθεση παρουσιάζει τις απόψεις 

των ερωτηθέντων σχετικά με τους παράγοντες 

καινοτομίας και τα βασικά στοιχεία που 

σχετίζονται με την επιτυχή διαχείριση της  

 

καινοτομίας, τα οποία, σε συνδυασμό με τη 

σχετική έρευνα, οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός 

καταλόγου εισηγήσεων που εστιάζονται σε 

διάφορους τομείς, στους οποίους οι ΜΜΕ θα 

μπορούσαν να επικεντρωθούν έτσι ώστε να 

αναπτύξουν καινοτόμες δομές με ρεαλιστικούς 

πλέον όρους υπό το φως των νέων δεδομένων. 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του 

Έργου, και παρέχει ένα πλαίσιο με βάση το οποίο 

η κοινοπραξία των εταίρων θα αναπτύξει 

σύντομα το καινοτόμο  εκπαιδευτικό υλικό.  

 

  
 

Ο ιστότοπος του έργου είναι διαθέσιμος 

σε πέντε γλώσσες! 

Ο ιστότοπος του έργου δίνει την δυνατότητα  για 

πρόσβαση από φορητούς υπολογιστές, tablets ή 

smartphones. Ο ιστότοπος θα είναι η κύρια 

διαδικτυακή πύλη επικοινωνίας για το έργο και 

είναι πλέον διαθέσιμος σε 5 γλώσσες.  

Ο ιστότοπος παρουσιάζει το έργο, την 

κοινοπραξία και τον οργανισμό χρηματοδότησης 

και περιέχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά των  

μέσων κοινωνικής δικτύωσης  που αποτελούν 

πλέον ουσιαστικό μέρος της διαδικτυακής 

επικοινωνίας. 

https://intrared.eu/en/
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Επιπλέον, ο συγκεκριμένος ιστότοπος θα 

φιλοξενήσει με την πάροδο του χρόνου μια 

πλατφόρμα μάθησης φιλική προς κινητά 

τηλέφωνα, που θα κατασκευαστεί για τη 

μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης και της 

συμμετοχικότητας, παρέχοντας άμεση πρόσβαση 

στο εκπαιδευτικό υλικό υψηλής επίδρασης, με 

την ονομασία  «Πρόγραμμα Διαχείρισης 

Καινοτομίας InTraRed» όπως επίσης και το 

«Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για 

επαγγελματίες εκπαιδευτές ΕΕΚ». 

Εκτός από τα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης, θα 

φιλοξενήσει επίσης ένα διαδικτυακό 

παρατηρητήριο πραγματικών 

περιπτωσιολογικών μελετών καινοτόμων 

ηγετών στον τομέα των ΜΜΕ. 

Επισκεφθείτε μας τώρα στο 

https://www.intrared.eu/   

https://intrared.eu/en/
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Το έργο InTraRed στοχεύει στο να… 

• υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους ηγέτες λειτουργικών ομάδων στον τομέα των ΜΜΕ 

για την ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στη διαχείριση της καινοτομίας. 

•  εξοπλίσει σωστά τους επαγγελματίες της ΕΕΚ για την παροχή ενός νέου εκπαιδευτικού προγράμματος 

διαχείρισης καινοτομίας και την καθοδήγηση της ομάδας πελατών τους στον τομέα των ΜΜΕ. 

• εξασφαλίσει την εις βάθος ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ΜΜΕ σχετικά με τo ποιά είναι τα  άτομα 

που ηγούνται της  καινοτομίας στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. 

• παρέχει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής μια προτεινόμενη πορεία δράσης με βάση τις εμπειρίες 

και τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου InTraRed. 

• διευκόλυνει την παροχή εκπαιδευτικού υλικού υψηλής επίδρασης μέσω μιας πλατφόρμας εκμάθησης 

φιλικής προς τα κινητά, που θα δημιουργηθεί για τη μεγιστοποίηση της αλληλεπίδρασης και της 

συμμετοχικότητας,  παρέχοντας άμεση πρόσβαση σε όλα το εκπαιδευτικό υλικό.  

InTraRed partners… 
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Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)  
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Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) 
MALTA 

 

Innovation Training Center (ITC) 
SPAIN 

 

 

INNOVADE LI 
CYPRUS 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.intrared.eu ή 

επικοινωνήστε με τους συνεργάτες του έργου. Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος 

Erasmus + για την περίοδο 2019-2021. 
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