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Ενημερωτικό Δελτίο 3 

InTraRed σε συντομία… 

To “InTraRed: Innovation Transfer Ready SMEs” 

είναι ένα Ευρωπαϊκό  Erasmus+ Έργο που 

στοχεύει στην υποστήριξη των παρόχων 

Επαγγελματικής και Εκπαιδευτικής Κατάρτισης 

(ΕΕΚ) και και επιχειρήσεων στην ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών συνεργιών για την εφαρμογή 

προσαρμοσμένων διαδικασιών διαχείρισης 

καινοτομίας σε επιχειρηματικό και τοπικό 

επίπεδο.  

Το InTraRed επιδιώκει να ενισχύσει την 

επιχειρηματική ικανότητα των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων ώστε να φέρνουν γρήγορα στην 

αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες και, 

συνεπώς, να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους σε μια δύσκολη 

αγορά, επηρεασμένη σε μεγάλο βαθμό από την 

πανδημία COVID-19. 

 

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Καινοτομίας 

είναι σχεδόν έτοιμο! 

Ως απάντηση στις ανάγκες κατάρτισης που 

εντοπίστηκαν στην έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων από την Ελλάδα, 

την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία 

και την Ισπανία, η κοινοπραξία InTraRed 

ανέπτυξε πρόσφατα το Πρόγραμμα Διαχείρισης 

Καινοτομίας. 

H παροχή κατάρτισης για ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων και λειτουργικούς ηγέτες ομάδων 

αποτελείται από μια συλλογή με διαδικτυακούς 

πόρους μάθησης που συμπληρώνονται από μια 

σειρά από σεμινάρια εξειδίκευσης. Όλοι αυτοί 

οι πόροι έχουν σχεδιαστεί για παράδοση δια 

ζώσης, διαδικτυακό σεμινάριο ή/και podcast. 

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης εισάγει τους 

μαθητές σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων και 

θεμάτων που είναι συγκεκριμένα για τις 

διαδικασίες διαχείρισης καινοτομίας των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τους παρέχει τις 

δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται 

για την προώθηση επιτυχημένων διασπαστικών 

καινοτομιών στις δικές τους εταιρείες. 

Περιλαμβάνει 8 μαθησιακές ενότητες που 

εστιάζουν σε θέματα καινοτομίας υψηλής 

επίδρασης, όπως: 

 
 

>> Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Καινοτομίας 

InTraRed θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του 

έργου ως δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό ανοιχτού 

κώδικα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. 

-Kαινοτομία 
ως 

πρωτοπορία

-Οδηγοί 
καινοτομίας: 
Τεχνολογία 
και όχι μόνο

-Οικοσύστημα 
καινοτομίας 

σε μικρές 
επιχειρήσεις

-Οργάνωση 
για 

καινοτομία

-Διαχείριση 
καινοτομίας

-Ηγεσία για 
καινοτομία

-Καινοτομία 
στην πράξη (I 

& II)

https://intrared.eu/en/
https://www.intrared.eu/es/e-learning
https://www.intrared.eu/es/e-learning
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>> Τα βασικά ευρήματα της έρευνας 

βρίσκονται στην Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών 

Κατάρτισης (Αγγλική έκδοση). 

 

Το Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης και η Bιβλιοθήκη των Μελετών 

Περιπτώσεων Εμπνευσμένων από Kαινοτομίες αναπτύσσονται τώρα!  

Έχοντας αναπτύξει υψηλής ποιότητας Κατάρτιση Διαχείρισης Καινοτομίας για όσους εργάζονται σε 

εταιρείες, το επόμενο βήμα μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πάροχοι ΕΕΚ, οι επαγγελματίες και οι 

εκπαιδευτές θα μπορούν να διαδραματίσουν τον σημαντικό εκπαιδευτικό μεσολαβητικό τους ρόλο. 

Το Ενδοϋπηρεσιακό Πρόγραμμα Κατάρτισης αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των παρόχων 

ΕΕΚ να παρέχουν το νέο πρόγραμμα σπουδών και πόρων, καθώς και να καθοδηγεί τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στη διαδικασία διαχείρισης καινοτομίας. 

Ταυτόχρονα, το παρατηρητήριο βέλτιστων πρακτικών θα υποστηρίξει τις ομάδες-στόχους μας να 

κατανοήσουν περαιτέρω την έννοια της καινοτομίας και της διασπαστικότητας και να μάθουν για το 

είδος των ανθρώπων που καθοδηγούν την καινοτομία στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο σε κάθε 

χώρα-εταίρο. 

Συνεργάτες InTraRed… 

 

 

University of Peloponnese 

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, επισκεφθείτε το  www.intrared.eu, ακολουθήστε μας στο on Facebook ή 

επικοινωνήστε μαζί μας.  

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

 

https://intrared.eu/en/
https://www.innovationtrainingcenter.es/wp-content/uploads/2020/10/IO1-Innovation-Management-Curriculum-Training-Needs-Analysis-Report.pdf
https://www.innovationtrainingcenter.es/wp-content/uploads/2020/10/IO1-Innovation-Management-Curriculum-Training-Needs-Analysis-Report.pdf
http://www.intrared.eu/
https://www.facebook.com/IntraredProject/
https://www.intrared.eu/en/contact

