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Newsletter 1 

InTraRed εν συντομία… 

Το έργο “InTraRed: Innovation Transfer Ready 

SMEs” στοχεύει στην προώθηση της 

καινοτομίας στη διοίκηση των ΜμΕ δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 

συνεργασιών μάθησης μεταξύ της αγοράς 

εργασίας και του τομέα παροχής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης.  

Το έργο απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ιδιωτικών 

φορέων και υπεύθυνους ομάδων στις ΜμΕ και σε 

υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης ως 

βασικά στοιχεία για τη δημιουργία ουσιαστικών 

εκπαιδευτικών συνεργασιών ώστε να μειωθεί η 

κατάτμηση στη διαδικασία διοικητικής 

διαχείρισης της καινοτομίας.  

Συνεργασίες Τοπικών Φορέων  

Ένας από τους στόχους του InTraRed είναι να 

ωφεληθεί αλλά και να εμπλουτίσει τα 

αποτελέσματά του μέσω της τεχνογνωσίας των 

κατά τόπους ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης 

και της εργασίας ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή 

εφαρμογή του έργου σε τοπικό επίπεδο.  

Οι συγκεκριμένες Συνεργασίες Τοπικών Φορέων 

είναι υπό διαμόρφωση σε κάθε συμμετέχουσα 

χώρα.  

Αν είσαι στο χώρο της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης, ιδιοκτήτης ΜμΕ ή μέλος ενός φορέα 

υποστήριξης της επιχειρηματικότητας (πχ. 

Επιμελητήριο) και σε ενδιαφέρει να δουλέψεις με 

φορείς για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 

επιμορφωτικού υλικού και εργαλείων για τους 

επαγγελματίες και τις ΜμΕ ώστε να προωθηθεί η 

καινοτομία στη διοίκηση, έλα σε επαφή με το 

συνεργαζόμενο φορέα του έργου! 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

Εκπαιδευτικό υλικό για την καινοτομία 

σε ΜμΕ 

Οι εταίροι του έργου θα αναπτύξουν ένα νέο 

πρόγραμμα κατάρτισης για την υποστήριξη 

ιδιοκτητών εταιριών και υπεύθυνους ομάδων 

στον τομέα των ΜμΕ ώστε να αναπτυχθούν οι 

αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες στη διοίκηση 

της καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό θα 

επιτευχθεί η συστηματοποιημένη εφαρμογή 

διαδικασιών καινοτομίας στις εταιρίες και θα 

επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων καινοτόμων 

προϊόντων και υπηρεσιών στην αγορά.  

Το πρώτο και αναγκαίο βήμα για την κατάρτιση 

των θεματικών ενοτήτων του νέου εκπαιδευτικού 

υλικού είναι η διεξαγωγή μίας μελέτης αναγκών 

(Training Needs Analysis - TNA) που υλοποιείται 

αυτή τη στιγμή και τα ενδιαφέροντα 

αποτελέσματά της θα δημοσιευθούν σύντομα.  

Θα σας κρατούμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις 

στο θέμα αυτό!  

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

 Υποστηρίξει ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και υπεύθυνους ομάδων στις ΜμΕ να αναπτύξουν τις 

αναγκαίες ικανότητες και δεξιότητες στη διοίκηση της καινοτομίας  

 Ενισχύσει κατάλληλα τους ειδικούς στην επαγγελματική εκπαίδευση ώστε να μεταφέρουν το 

εκπαιδευτικό υλικό και την προετοιμασία στις ΜμΕ εταιρίες – πελάτες τους.  

 Αναπτύξει την αντίληψη που πρέπει να έχουν οι ΜμΕ για το προφίλ των ατόμων που ηγούνται στο 

χώρο των επιχειρήσεων στις συμμετέχουσες χώρες  

 Αποκτήσουν οι πολιτικοί ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης με βάση τις εμπειρίες και το υλικό που 

αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του InTraRed. 

 Διευκολύνει την παραγωγή υψηλής επίδρασης εκπαιδευτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας φιλικής προς κινητές συσκευές ώστε να μεγιστοποιηθεί η διαδραστικότητα και η 

άμεση πρόσβαση. 

 

Οι εταίροι του έργου InTraRed… 

 

 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

Meath Partnership 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

           

 

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (CCIS)  

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

 

 

Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST) 

ΜΑΛΤΑ 

 

Innovation Training Center (ITC) 

ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

 

Innovade LI 

ΚΥΠΡΟΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο επισκεφθείτε τη σελίδα www.intrared.eu  ή επικοινωνήστε 

με τους εταίρους του έργου.  

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2019-2021.  
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