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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΕ

ΑΓΡ

Αγρίνιο

ΑΘ

Ακινα

ΑΜ

Αρικμθτικόσ Μζςοσ

ΑΜΘ

Ρεριφζρεια Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ

ΑΠ

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ

ΑΣ ι ΑΣΣ

Ρεριφζρεια Αττικισ

ΒΟΛ

Βόλοσ

ΓΙΑΝ

Γιαννιτςά

ΔΕ

Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ

ΔΑ

Δεν Απάντθςε (ςτθν ερϊτθςθ)

ΔΜ

Ρεριφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ

ΕΠ

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα

ΕΠΕΔΒΜ

Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»

ΗΠ

Ρεριφζρεια Θπείρου

Θ

Ρεριφζρεια Κεςςαλίασ

ΘΕΜ.Ε.

Κεματικι Ενότθτα

ΘΕ

Κεςςαλονίκθ

ΙΟΝ

Ρεριφζρεια Λονίων Νιςων

ΚΑΒ

Καβάλα

ΚΑΛ

Καλαμάτα

ΚΑ

Καςτοριά

ΚΑΣ

Κατερίνθ

ΚΕΦ

Κεφαλονιά

ΚΜ

Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ

ΠΑΣ

Ράτρα

ΠΕΛ

Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου

ΤΝ

Σφνολο

ΤΠ

Υποζργο

ημείωςη: Οι ςυντομογραφίεσ των Περιφερειϊν και των τόπων υλοποίθςθσ, αναφζρονται όπωσ
ςτα ζντυπα υλοποίθςθσ.
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ΕΙΑΓΩΓΗ
Θ παροφςα ζκκεςθ αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ2.2: Δεφτερθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των Ρράξεων, του
Ζργου «Αξιολόγθςθ των Ρράξεων: Ρρογράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα,
τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια» που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Υποζργου 6 «Αξιολόγθςθ
τθσ Ρράξθσ» «ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΤΘΝ
ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΞΩΣΤΕΦΕΛΑ» των αξόνων προτεραιότθτασ 7 & 8 του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» (ΕΡΕΔΒΜ). Αντικείμενο τθσ ζκκεςθσ αυτισ,
είναι θ ποιοτικι και ποςοτικι αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων των Ρράξεων, με βάςθ τθ
μεκοδολογία που αναπτφχκθκε ςτο παραδοτζο Ρ1 ςε όλθ τθ διάρκεια ηωισ του ζργου.
Το ςχζδιο δράςθσ τθσ «Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Αναπτυξιακϊν Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ
Βιομθχανίασ», κυγατρικισ εταιρείασ του ΣΕΒ, υλοποιείται ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και
Δια Βίου Μάκθςθ», ζχοντασ ωσ κφριο ςτόχο τθ ςυντονιςμζνθ και διαρκι αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ χϊρασ, ςε ςφνδεςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ
οικονομίασ και του επιχειρείν, για τθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ
τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ. Το ςχζδιο δράςθσ αυτό,
αποτελείται από δφο Ρράξεισ που φζρουν τον τίτλο «ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΤΘΝ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΞΩΣΤΕΦΕΛΑ» και ζχουν διαφορετικι
γεωγραφικι ςτόχευςθ. Θ πρϊτθ πράξθ ςτοχεφει ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7: «Ενίςχυςθ τθσ Δια
Βίου Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ» και θ δεφτερθ ςτον Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 8: «Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ
Εξόδου».
Θ αξιολόγθςθ που ακολουκεί, εξετάηει τθν υλοποίθςθ του ζργου ωσ ςφνολο, από τθν ζναρξθ ωσ
τθν περίοδο παράδοςθσ του παρόντοσ και δομείται ςε τρία Κεφάλαια και τρία Ραραρτιματα:
Κεφάλαιο Α’: Καταγραφι του πλαιςίου εφαρμογισ των προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν
Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια
Στο πρϊτο Κεφάλαιο του παραδοτζου, γίνεται θ αποτφπωςθ του πλαιςίου εφαρμογισ του ζργου
και ςυγκεκριμζνα: το περιβάλλον ςτο οποίο εντάςςεται, το αντικείμενό του, τα χαρακτθριςτικά
του, τα υποζργα και τισ δραςτθριότθτεσ που το ςυνκζτουν, τουσ ςτόχουσ των Ρράξεων, τθν
Ανακζτουςα Αρχι/ Ανάδοχο του ζργου, τουσ δείκτεσ εκροϊν και τθν ανάλυςθ προχπολογιςμοφ
του ζργου. Ακόμα, ςτο Κεφάλαιο αυτό, γίνεται μια ςυνοπτικι αναφορά τθσ ακολουκοφμενθσ
μεκοδολογίασ από τον ανάδοχο αξιολόγθςθσ, θ οποία παρουςιάςτθκε αναλυτικά ςτο παραδοτζο
Ρ1.
Κεφάλαιο Β’: Συνκετικι Αξιολόγθςθ του Ζργου
Στο Κεφάλαιο αυτό, γίνεται θ ςφνκεςθ των αξιολογικϊν ευρθμάτων από τισ δφο ζρευνεσ πεδίου
που διενεργικθκαν, οι οποίεσ παρουςιάηονται ςτα δφο πρϊτα παραρτιματα και ςτισ ςυνεντεφξεισ
με τουσ βαςικότερουσ ςυντελεςτζσ του ζργου. Ακόμα, αναδφονται τα ςυμπεράςματα από τθν
υλοποίθςθ και αξιολογείται θ αποτελεςματικότθτά του.
Κεφάλαιο Γ’: Συμπεράςματα και προτάςεισ
Στο τρίτο Κεφάλαιο, αναπτφςςονται τα ςυνκετικά ςυμπεράςματα από τθ ςυνολικι υλοποίθςθ των
Ρράξεων και αναλφονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία, οι απειλζσ και οι ευκαιρίεσ που
εντοπίςτθκαν. Το Κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με προτάςεισ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Ακολουκοφν τα τρία παραρτιματα που ςυμπλθρϊνουν το παραδοτζο:
Ραράρτθμα 1: Αποτφπωςθ τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ αξιολόγθςθσ, με βάςθ τα ερωτθματολόγια
που διακινικθκαν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ εξωτερικοφσ αναδόχουσ υλοποίθςθσ
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Στο πρϊτο παράρτθμα, που αποτελείται (λόγω όγκου αρχείων από τα επιμζρουσ παραρτιματα 1α,
1β, 1γ και 1δ), αποτυπϊνονται τα ευριματα τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ με δομθμζνα
ερωτθματολόγια, τα οποία εκπονικθκαν από τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθ βοικεια
και άλλων ςυντελεςτϊν του ζργου ι/και εξωτερικϊν αναδόχων. Τα ερωτθματολόγια αυτά
απαντικθκαν κυρίωσ από τουσ ωφελοφμενουσ – ςτελζχθ επιχειριςεων. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ
αναλφονται και αναπτφςςονται ανά:
–

Υλοποιθκζν πρόγραμμα (μονάδα υλοποίθςθσ)

–

Τόπο υλοποίθςθσ (δεφτερο επίπεδο, άκροιςμα μονάδων)

–

Άξονα Ρροτεραιότθτασ (τρίτο επίπεδο)

–

Υποζργο (ςυνολικά)

δθλαδι παρουςιάηονται ςε μια bottom up ανάλυςθ.
Ραράρτθμα 2: Αποτφπωςθ τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ αξιολόγθςθσ που υλοποιικθκε από τον
Ανάδοχο αξιολόγθςθσ.
Στο δεφτερο παράρτθμα, αποτυπϊνονται τα ςτοιχεία τθσ πρωτογενοφσ ζρευνασ που εκπονικθκε
από τον Ανάδοχο εξωτερικισ αξιολόγθςθσ, με δομθμζνα ερωτθματολόγια και θμι-δομθμζνεσ
ςυνεντεφξεισ, ςτα οποία απάντθςαν οι διάφορεσ ομάδεσ ςτόχοι (ωφελοφμενοι, εκπαιδευτζσ,
ςφμβουλοι, coaches, μζντορεσ). Ομοίωσ, θ bottom up ανάλυςθ, αποτυπϊνεται ςε περιςςότερα
του ενόσ επίπεδα, όπου φυςικά ζχει νόθμα ωσ προσ τον πλθκυςμό που αποκρίκθκε.
Ραράρτθμα 3: Ερωτθματολόγια και Οδθγοί Συνεντεφξεων
Στο τζλοσ του παραδοτζου, επιςυνάπτονται όλα τα ερωτθματολόγια και οι οδθγοί ςυνζντευξθσ
που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο.

Σκοπόσ τθσ ζκκεςθσ αυτισ, που αναπτφςςεται ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ είναι:
–

θ αποτίμθςθ των ενεργειϊν που υλοποιικθκαν,

–

θ ανίχνευςθ και ο εντοπιςμόσ πρόςκετων αναγκϊν ι ιδιαιτεροτιτων των ομάδων ςτόχου,
ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ ςε μελλοντικζσ ενζργειεσ,

–

θ επιςιμανςθ κετικϊν παρεμβάςεων και δράςεων που ενιςχφουν τθν αποτελεςματικότθτα
και τθν προςτικζμενθ αξία του ζργου,

–

θ καταγραφι προβλθμάτων και ηθτθμάτων που ενδεχομζνωσ προζκυψαν και ο τρόποσ με
τον οποίο αντιμετωπίςτθκαν.

Σθμείωςθ: Ο Ανάδοχοσ αξιολόγθςθσ, εφαρμόηει ςε όλεσ του τισ δραςτθριότθτεσ πολιτικζσ ιςότθτασ
των δφο φφλων. Για λόγουσ ςυντομίασ και μόνον, ςτθν αξιολόγθςθ των προγραμμάτων
κατάρτιςθσ, οι εκπαιδευόμενεσ και οι εκπαιδευόμενοι, αναγράφονται κοινά ωσ «εκπαιδευόμενοι».
Ομοίωσ οι εκπαιδεφτριεσ και οι εκπαιδευτζσ, αναφζρονται με τθ λζξθ «εκπαιδευτζσ», όπωσ και για
«τισ» και «τουσ» Συμβοφλουσ και Μζντορεσ χρθςιμοποιείται όπου αναφζρονται ςτον ενικό, το
αρςενικό άρκρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: Καταγραφι του πλαιςίου εφαρμογισ
των προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν
Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν
Εξωςτρζφεια
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1 Περιβάλλον του Ζργου
1.1 Σο Ε.Π. «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη»
1.1.1 τρατηγικοί & Γενικοί τόχοι Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ
Το ΕΡ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2007-13, είναι ζνα από τα τρία Επιχειρθςιακά
Ρρογράμματα που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά τθ
διάρκεια τθσ τζταρτθσ προγραμματικισ περιόδου. Το ςυγκεκριμζνο ΕΡ εκφράηει τθν πολιτικι του
αρμόδιου Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων για τουσ τομείσ τθσ Εκπαίδευςθσ
και τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ, διακζτει πόρουσ φψουσ περίπου 1.694 εκατ. € δθμόςιασ δαπάνθσ και
καλείται να ακολουκιςει και να χτίςει πάνω ςτισ παρεμβάςεισ που υλοποιικθκαν από τα
αντίςτοιχα ΕΡ τθσ δεφτερθσ και τθσ τρίτθσ προγραμματικισ περιόδου.
Οι διαπιςτϊςεισ από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κοινωνικοοικονομικισ κατάςταςθσ του τομζα
αναφοράσ του ΕΡ, οι επιτυχίεσ, οι αςτοχίεσ και τα διδάγματα από τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν και
προγραμμάτων, ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ αρχικισ και ςυνεχιηόμενθσ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ κατά τισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ και οι απόψεισ και προτάςεισ που
εκφράςτθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ ςχεδιαςμοφ για τθν προγραμματικι περίοδο 2007-13,
ανζδειξαν τζςςερισ βαςικοφσ τρατθγικοφσ τόχουσ, ςτουσ οποίουσ εςτιάηεται θ αναπτυξιακι
ςτρατθγικι του ΕΠ, οι οποίοι είναι:

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΧΟ 1

–

Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΧΟ 2

–

Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ
εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΧΟ 3

–

Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΣΟΧΟ 4

–

Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου για τθν προαγωγι τθσ
ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ.

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο, οι τζςςερισ αυτοί Στρατθγικοί Στόχοι, εξειδικεφονται περαιτζρω ςε
Γενικοφσ Στόχουσ, οι οποίοι είναι οι εξισ:
–

Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και εκςυγχρονιςμόσ του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ.

–

Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.

–

Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και μείωςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ.

–

Ρροαγωγι τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ με ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτισ
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν ζρευνα και καινοτομία.
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Άξονεσ Προτεραιότθτασ
Λόγω τθσ ανάγκθσ για διακριτι προγραμματικι αναφορά ςτισ 5 Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ
Στιριξθσ (3 Ρεριφζρειεσ Στατιςτικισ Σφγκλιςθσ – Αττικι, Κεντρικι Μακεδονία, Δυτικι Μακεδονία
και 2 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου – Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο), οι τζςςερισ Στρατθγικοί
Στόχοι του ΕΡ που προαναφζρκθκαν αντιςτοιχοφν ςε δϊδεκα κεματικοφσ Άξονεσ Προτεραιότθτασ
(ΑΡ), με τρόπο ϊςτε ςε κάκε Στρατθγικό Στόχο να αντιςτοιχοφν τρείσ ΑΡ, ζνασ για κάκε κατθγορία
Ρεριφερειϊν, με ίδιο ι παρόμοιο περιεχόμενο. Οι 12 αυτοί κεματικοί ΑΡ μαηί με τουσ 3 ΑΡ που
αφοροφν ςτθν Τεχνικι Υποςτιριξθ Εφαρμογισ, αποτελοφν τον επιχειρθςιακό κορμό του ΕΡ1.

Γενικοί
τόχοι

Θεματικοί Άξονεσ
Προτεραιότθτασ

Σίτλοσ

1

ΑΠ1-ΑΠ2-ΑΠ3

–

Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ
προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ

2

ΑΠ4-ΑΠ5-ΑΠ6

–

Αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων αρχικισ επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και ςφνδεςθ
τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ.

3

ΑΠ7-ΑΠ8-ΑΠ9

–

Ενίςχυςθ τθσ δια βίου εκπαίδευςθσ, διευκόλυνςθ τθσ
πρόςβαςθσ και μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν
εκπαίδευςθ.

4

ΑΠ10-ΑΠ11-ΑΠ12

–

Ρροαγωγι τθσ κοινωνίασ τθσ γνϊςθσ με ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου κεφαλαίου ςτισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ, ςτθν
ζρευνα και καινοτομία.

και

Ειδικοί τόχοι
Άξονεσ Προτεραιότθτασ
1,2,3

1

Αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ τθσ
εκπαίδευςθσ και
προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ (ανά
κατθγορία
Ρεριφερειϊν)

Ειδικοί τόχοι
–

Αναμόρφωςθ, εκςυγχρονιςμόσ και αποκζντρωςθ
του
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ– ενίςχυςθ τθσ κινθτικότθτασ του
μακθτικοφ και φοιτθτικοφ πλθκυςμοφ.

–

Αποτίμθςθ τθσ προόδου ςτθν εκπαίδευςθ μζςω τθσ
εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν του εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ.

–

Επιτάχυνςθ του ρυκμοφ ζνταξθσ των νζων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτθν
εκπαιδευτικι
διαδικαςία.

–

Ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ και τθσ ςυμμετοχισ όλων ςτο
εκπαιδευτικό ςφςτθμα και καταπολζμθςθ τθσ ςχολικισ
διαρροισ, με ζμφαςθ ςτα άτομα με αναπθρία και τισ
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (ΕΚΟ).

–

Ενίςχυςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επιμόρφωςθσ του
εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ τθσ πρωτοβάκμιασ και
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με ζμφαςθ ςτθν καινοτομία

EΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»
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Άξονεσ Προτεραιότθτασ
4,5,6

7,8,9

10,11,12

13,14,15

Ειδικοί τόχοι
και ςτθ χριςθ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν.

Αναβάκμιςθ των
ςυςτθμάτων αρχικισ
επαγγελματικισ
κατάρτιςθσ και
επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και
ςφνδεςθ τθσ
εκπαίδευςθσ με τθν
αγορά εργαςίασ (ανά
κατθγορία
Ρεριφερειϊν)

–

Επαναπροςδιοριςμόσ του ρόλου τθσ αρχικισ επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ και ενίςχυςθ του περιεχομζνου
τθσ.

–

Αναβάκμιςθ τθσ τεχνικοεπαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με
ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ελκυςτικότθτασ και τθσ
αποτελεςματικότθτασ τθσ.

–

Αποτελεςματικότερθ
ςφνδεςθ
ςυςτιματοσ με τθν αγορά εργαςίασ.

Ενίςχυςθ τθσ δια
βίου εκπαίδευςθσ
ενθλίκων (ανά
κατθγορία
Ρεριφερειϊν)

–

Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν δια βίου
εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν - αφξθςθ τθσ
ςυμμετοχισ μζςω παροχισ ειδικϊν κινιτρων.

–

Ανάπτυξθ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.

Ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου
κεφαλαίου για τθν
προαγωγι τθσ
ζρευνασ και τθσ
καινοτομίασ (ανά
κατθγορία
Ρεριφερειϊν)

–

Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ μζςω
προγραμμάτων βαςικισ και εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ και τθσ
προςζλκυςθσ ερευνθτϊν υψθλοφ επιπζδου από το
εξωτερικό.

–

Αναβάκμιςθ του επιπζδου μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ϊςτε να
ςυμβάλλουν ςτθν παραγωγι και τθ διάχυςθ νζα γνϊςθσ με
ζμφαςθ ςτισ κετικζσ επιςτιμεσ και τισ ΤΡΕ.

Τεχνικι Υποςτιριξθ
Εφαρμογισ (ανά
κατθγορία
Ρεριφερειϊν)

–

Θ ενίςχυςθ τθσ ποιότθτασ τθσ διαχείριςθσ.

–

Δθμοςιότθτα και πλθροφόρθςθ.

του

εκπαιδευτικοφ

Ειδικότερα, οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ και οι Ειδικοί Στόχοι, αποτελοφν τθ βάςθ για τθν περαιτζρω
εξειδίκευςθ του προγραμματικοφ ςχεδιαςμοφ του ΕΡ ςε Γενικζσ Κατθγορίεσ Ραρεμβάςεων και
Δράςεισ (Κατθγορίεσ Ρράξεων).

Οι Ρράξεισ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΝ ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ» είναι ενταγμζνεσ ςτουσ
–

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 7: Ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ
Σφγκλιςθσ, ιτοι ςτισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ, Θπείρου, Κεςςαλίασ, Λονίων
Νιςων, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου, Βορείου Αιγαίου και Κριτθσ.

–

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 8: Ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου εκπαίδευςθσ ενθλίκων ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ
Σταδιακισ Εξόδου, ιτοι ςτισ Ρεριφζρειεσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, Δυτικισ Μακεδονίασ και Αττικισ.
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1.2 Ο ΕΒ
Ο ΣΕΒ αποτελεί βαςικό κεςμικό εκπρόςωπο τθσ ιδιωτικισ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ και
εκπροςωπεί ςυλλογικά τισ επιχειριςεισ – μζλθ του, ςτισ ςχζςεισ τουσ με τουσ άλλουσ κοινωνικοφσ
εταίρουσ, κακϊσ και με το Κράτοσ, ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτον κοινωνικό διάλογο και προωκϊντασ
πολιτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν κοινωνικι πρόοδο και ςυνοχι, ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ
χϊρασ και ςτθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων.
Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ο ΣΕΒ ζχει ιδρφςει κυγατρικι εταιρεία με τθν επωνυμία «Ανϊνυμθ
Εταιρεία Αναπτυξιακϊν Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ», θ οποία ζχει ωσ κφριο
καταςτατικό ςκοπό το ςχεδιαςμό, τθν υλοποίθςθ, τθ διαχείριςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ αναπτυξιακϊν ζργων και προγραμμάτων για τθν υποςτιριξθ των επιχειριςεων.
Σε αυτό το πλαίςιο, ορίςτθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΣΕΒ, θ Ανϊνυμθ Εταιρεία
Αναπτυξιακϊν Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ωσ Δικαιοφχοσ για τα
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα του ΕΣΡΑ 2007-2013 ςτα οποία ςυμμετζχει ο ΣΕΒ ανταποκρινόμενοσ
ςτθν πρόκλθςθ τθσ αρχισ τθσ εταιρικισ ςχζςθσ όπωσ αυτι διαμορφϊνεται κατά τθν
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2007-2013.
Θ Ανϊνυμθ Εταιρεία Αναπτυξιακϊν Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ ζλαβε επιβεβαίωςθ
διαχειριςτικισ επάρκειασ τφπου Β (9.1986/6.359/27-04-2009, όπωσ τροποποιικθκε με τθν
0.32071/6.306/20-4-2010 όμοια).

1.3 Οι Πράξεισ «Προγράμματα Δια Βίου Μάθηςησ για την
Επιχειρηματικότητα, την Καινοτομία και την Εξωςτρζφεια»
Στόχοσ του ςχεδίου δράςθσ του ΣΕΒ, είναι θ ςυντονιςμζνθ και διαρκισ (Δια Βίου) αναβάκμιςθ τθσ
ποιότθτασ του ανκρϊπινου κεφαλαίου τθσ χϊρασ, ςε ςφνδεςθ με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ
οικονομίασ και του επιχειρείν, για τθ δθμιουργία ενόσ ευνοϊκοφ περιβάλλοντοσ για τθν ανάπτυξθ
τθσ εξωςτρζφειασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ επιχειρθματικότθτασ.
Οι κφριοι ςτόχοι των Ρράξεων είναι οι εξισ :
1.

Θ ανάδειξθ και προϊκθςθ των πολιτικϊν και πρακτικϊν τθσ Επιχειρθματικότθτασ, τθσ
Καινοτομίασ και τθσ Εξωςτρζφειασ ςτον ενεργό πλθκυςμό τθσ χϊρασ.

2.

Θ ςυςτθματικι ανάπτυξθ και προϊκθςθ δεξιοτιτων Καινοτομίασ και Εξωςτρζφειασ εντόσ
των επιχειριςεων και θ δθμιουργία ςχετικισ εταιρικισ παιδείασ ςε επιχειρθματίεσ και
εργαηόμενουσ.

3.

Θ προϊκθςθ των πολιτικϊν και πρακτικϊν τθσ Επιχειρθματικότθτασ και τθσ Καινοτομίασ
μεταξφ των φοιτθτϊν, των νζων αποφοίτων και ερευνθτϊν ανϊτατων εκπαιδευτικϊν
ιδρυμάτων και γενικότερα θ προϊκθςθ τθσ δια βίου μάκθςθσ ςτουσ νζουσ ειςερχόμενουσ
ςτθν αγορά εργαςίασ, με τθν υποςτιριξθ τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ.

4.

Θ αναβάκμιςθ και θ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δια βίου μάκθςθσ.

Επιδιωκόμενο τελικό αποτζλεςμα των Ρράξεων, είναι θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ των επιχειριςεων (επιχειρθματίεσ και εργαηόμενοι), κακϊσ και των νζων, ςε δράςεισ
Δια Βίου Μάκθςθσ και μζςω αυτισ, αφενόσ θ βελτίωςθ των δυνατοτιτων που ζχουν για ζνταξθ ι
και παραμονι ςτθν αγορά εργαςίασ, και αφετζρου θ διευκόλυνςθ τθσ δθμιουργίασ νζων
καινοτόμων και ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων.
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Οι Ρράξεισ καλοφνται να αντιμετωπίςουν το κρίςιμο πρόβλθμα τθσ προςαρμογισ των Ελλθνικϊν
επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναμικοφ που απαςχολοφν, ςτισ ςυνκικεσ τθσ τρζχουςασ
οικονομικισ κρίςθσ. Θ επιμόρφωςθ ςε κζματα Καινοτομίασ και Εξωςτρζφειασ υποςτθρίηει τθν
προςπάκεια των Ελλθνικϊν επιχειριςεων να αναπλθρϊςουν τθν απολεςκείςα, λόγω τθσ κρίςθσ,
εγχϊρια ηιτθςθ, με ςτροφι ςτθ διεκνι αγορά. Επίςθσ, θ ενίςχυςθ τθσ νεανικισ καινοτόμου
επιχειρθματικότθτασ, κινείται ςτθν κατεφκυνςθ δθμιουργίασ νζων ευκαιριϊν απαςχόλθςθσ για
τελειόφοιτουσ και νζουσ αποφοίτουσ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων τθσ χϊρασ και
ςτιριξθσ τθσ προςπάκειασ, για διατιρθςθ του εξειδικευμζνου ανκρϊπινου κεφαλαίου εντόσ τθσ
χϊρασ.
Οι Ρράξεισ «Ρρογράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν
Εξωςτρζφεια» αποτελοφνται από τα εξισ ζξι (6) Υποζργα (αντίςτοιχα ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7
και ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 8):
– Υποζργο 1: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων Εξωςτρζφειασ
– Υποζργο 2: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων Καινοτομίασ
– Υποζργο 3: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Φιλοξενία και Αναδοχι Νζων
Επιχειρθματικϊν Ρρωτοβουλιϊν
– Υποζργο 4: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
– Υποζργο 5: Δράςεισ ενίςχυςθσ των υπθρεςιϊν Δια Βίου Μάκθςθσ ςτουσ νζουσ και τισ
επιχειριςεισ
– Υποζργο 6: Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ
Τποζργο 1: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων Εξωςτρζφειασ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία), υποςτθρίηει 400 ςυνολικά
ωφελοφμενουσ επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ / εργαηόμενουσ επιχειριςεων όλων των κλάδων και
τομζων και αφορά:
–

ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ περίπου 20 προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, (εκ των
οποίων τα εννζα ςτον ΑΡ 7 και τα ζντεκα ςτον ΑΡ 8) με τθ ςυμμετοχι περίπου 20 ατόμων
ςτο κακζνα και ςυνολικισ διάρκειασ 40 ωρϊν, τα οποία πλαιςιϊνονται από παροχι
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ςυμμετεχόντων ςτα προγράμματα από εξειδικευμζνουσ
ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ, ςυνολικισ διάρκειασ 30 ωρϊν για κάκε ςυμμετζχοντα

–

ςτθ δθμιουργία δικτυϊςεων, με ζμπειρα ςτελζχθ εξωςτρεφϊν επιχειριςεων, ςτελζχθ
ςυλλογικϊν φορζων επιχειριςεων και εμπειρογνϊμονεσ.

Οι δεξιότθτεσ που προβλζπεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του Υποζργου 1, αποβλζπουν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ «Λκανότθτασ 7: Ρρωτοβουλία και Επιχειρθματικότθτα», που περιλαμβάνεται και
περιγράφεται ςτθ Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18/12/2006, με
τίτλο «Βαςικζσ Λκανότθτεσ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ – Ζνα Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ».
Ωφελοφμενοι από το Υποζργο, είναι οι επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ / εργαηόμενοι επιχειριςεων
όλων των κλάδων και τομζων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε αυτοφσ που προζρχονται από επιχειριςεισ
που απαςχολοφν από 50 ζωσ και 250 άτομα.
Για το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτα Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα για τθν Εξωςτρζφεια κα
υπάρξουν διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ των αποκτθκειςϊν γνϊςεων. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ
επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ κα απονζμεται «Ριςτοποιθτικό Ραρακολοφκθςθσ».
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Οι επιμζρουσ δράςεισ περιλαμβάνουν:
–

Ραραγωγι υποςτθρικτικοφ υλικοφ με παραδοτζο το Φάκελο Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ

–

Επιλογι και Ρροετοιμαςία Εξειδικευμζνων Συμβοφλων / Εκπαιδευτϊν με παραδοτζο το
Φάκελο Ρρογράμματοσ Ρροετοιμαςίασ Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν

–

Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων για τθν Εξωςτρζφεια με Ενζργειεσ
1.

Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ

2.

Ραροχι Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ

3.

Ανάπτυξθ Ρρωτοβουλιϊν και Δικτυϊςεων

και παραδοτζα τουσ Φακζλουσ: Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ, Υλοποίθςθσ
Συμβουλευτικισ (coaching) Υποςτιριξθσ και Ανάπτυξθσ Δικτυϊςεων
–

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Εξωςτρζφεια με παραδοτζο το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Εξωςτρζφεια,
που αφορά ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν ςτο χϊρο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ,
με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ Εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων.

Για τον ΑΡ7 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Ενϊ για τον ΑΡ8 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Τποζργο 2: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων και ικανοτιτων Καινοτομίασ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο, υποςτθρίηει 460 ςυνολικά
ωφελοφμενουσ επιχειρθματίεσ και ςτελζχθ / εργαηόμενουσ επιχειριςεων όλων των κλάδων και
τομζων και αφορά
–

ςτθν προετοιμαςία και υλοποίθςθ 23 προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, (εκ των οποίων τα
δζκα ςτον ΑΡ 7 και τα δεκατρία ςτον ΑΡ 8) ςυνολικισ διάρκειασ 50 ωρϊν ζκαςτο, τα οποία
πλαιςιϊνονται από παροχι ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ των ςυμμετεχόντων ςτα
προγράμματα από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ, ςυνολικισ διάρκειασ 35
ωρϊν για κάκε ςυμμετζχοντα.

–

ςτθ δθμιουργία δικτυϊςεων με ζμπειρα ςτελζχθ καινοτομικϊν επιχειριςεων, ςτελζχθ
ςυλλογικϊν φορζων επιχειριςεων και εξειδικευμζνων εμπειρογνωμόνων.

Οι επιμζρουσ δράςεισ του Υποζργου περιλαμβάνουν:
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–

Τον Αναλυτικό Σχεδιαςμό των Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων και τθν Ραραγωγι Υλικοφ,
με παραδοτζα το Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ Υλοποίθςθσ και το Φάκελο
Εκπαιδευτικοφ και Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ Ρρογράμματοσ

–

Τθν Επιλογι και Ρροετοιμαςία Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν με παραδοτζο το
Τεφχοσ Επιλογισ και Ρροετοιμαςίασ Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν

–

Τθν Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων για τθν Καινοτομία με παραδοτζα το
Φάκελο Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ για τθν Καινοτομία, το Φάκελο
Υλοποίθςθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ για τθν Καινοτομία και το Φάκελο Ενεργειϊν
Ανάπτυξθσ Ρρωτοβουλιϊν και Δικτφωςθσ για τθν Καινοτομία

–

Το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Καινοτομία με παραδοτζο το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Καινοτομία

–

Τθ διοίκθςθ, διαχείριςθ και διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ζργου με παραδοτζα τθν
Ζκκεςθ Ζναρξθσ Ζργου και τισ Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ρροόδου

Για τον ΑΡ7 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Ενϊ για τον ΑΡ8 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Τποζργο 3: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Φιλοξενία και Αναδοχι Νζων Επιχειρθματικϊν
Ρρωτοβουλιϊν
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία), υποςτθρίηει τουλάχιςτον
ενενιντα (90) ςυνολικά ωφελοφμενουσ νζουσ υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ (εκ των οποίων
τουλάχιςτον ςαράντα ςτον ΑΡ 7 και τουλάχιςτον πενιντα ςτον ΑΡ 8) και αφορά:
–

ςτθν επιλογι νζων καινοτόμων επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν, με τθν κινθτοποίθςθ και
προςζλκυςθ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν, τθν αξιολόγθςι τουσ, τθν τελικι επιλογι
και τθν υπογραφι ςχετικισ «Σφμβαςθσ Αναδοχισ», θ οποία, πζραν των τυπικϊν όρων,
δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων, περιγράφει τισ υπθρεςίεσ που κα παρζχονται μζςα από
ζνα «μενοφ» υπθρεςιϊν

–

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν, με τθ δθμιουργία
τουλάχιςτον μίασ δομισ φιλοξενίασ ανά άξονα. Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ φιλοξενίασ κα
περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, οργάνωςθ χϊρων γραφείου, παροχι υπθρεςιϊν διοικθτικισ
ςτιριξθσ, πρόςβαςθ ςε βάςεισ δεδομζνων για επιχειρθματικά ι τεχνολογικά κζματα,
υπθρεςίεσ δικτφωςθσ, επικοινωνία (μζςω δικτυακισ πφλθσ), κα
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–

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν αναδοχισ (mentoring), από δίκτυο ζμπειρων αναδόχων - ςτελεχϊν
επιχειριςεων και εμπειρογνωμόνων (από ΑΕΛ, Ερευνθτικά Κζντρα, κτλ), ςε επίπεδο απλισ
εξατομικευμζνθσ ι και ςυλλογικισ υποςτιριξθσ

–

ςτθν αξιολόγθςθ των υποψιφιων επιχειρθματιϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςυνολικισ
διαδικαςίασ προκειμζνου να ενκαρρυνκοφν ι όχι ςε επόμενα βιματα

–

ςτθν εκπόνθςθ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Καινοτόμο Επιχειρθματικότθτα, για τθν ανάπτυξθ
πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν ςτο χϊρο τθσ Δια βίου Μάκθςθσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ
τθσ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ.

Το Υποζργο ςε κάκε ΑΡ περιλαμβάνει τισ δράςεισ,
–

Φιλοξενία και Αναδοχι τθσ Νεανικισ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ, με παραδοτζα, το
Φάκελο επιλογισ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν, το Φάκελο παροχισ υπθρεςιϊν
φιλοξενίασ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν και το Φάκελο παροχισ υπθρεςιϊν αναδοχισ
και παρακολοφκθςθσ

–

Αξιολόγθςθ των υποψιφιων επιχειρθματιϊν με παραδοτζο το Τεφχοσ Αξιολόγθςθσ των
υποψιφιων επιχειρθματιϊν

–

Σχζδιο Δράςθσ για τθ Νεανικι Καινοτόμο Επιχειρθματικότθτα με παραδοτζο το Σχζδιο
Δράςθσ για τθ Νεανικι Καινοτόμο Επιχειρθματικότθτα

Οι δεξιότθτεσ που προβλζπεται να αναπτυχκοφν ςτο πλαίςιο του Υποζργου 3, αποβλζπουν ςτθν
ενίςχυςθ τθσ «Λκανότθτασ 7: Ρρωτοβουλία και Επιχειρθματικότθτα» που περιλαμβάνεται και
περιγράφεται ςτθ Σφςταςθ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 18/12/2006, με
τίτλο «Βαςικζσ Λκανότθτεσ για τθ Δια Βίου Μάκθςθ – Ζνα Ευρωπαϊκό Ρλαίςιο Αναφοράσ».
Για τον ΑΡ7 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Ενϊ για τον ΑΡ8 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

Τποζργο 4: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο, υποςτθρίηει τουσ 90 ςυνολικά
ωφελοφμενουσ του Υποζργου 3 (40 ςτον Άξονα 7 και 50 ςτον Άξονα 8) και αφορά ςτθν παροχι
επιμορφωτικϊν και εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ υποψιφιουσ
επιχειρθματίεσ, ςτθ βάςθ ςχεδίου και προδιαγραφϊν που ορίηονται από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
φςτερα από τθν ζνταξθ του κάκε υποψιφιου επιχειρθματία ςτθ δομι φιλοξενίασ.
Οι επιμζρουσ δράςεισ περιλαμβάνουν:
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–

Ανάπτυξθ δεξιοτιτων Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ, θ οποία περιλαμβάνει το
ςχεδιαςμό και το εκπαιδευτικό / υποςτθρικτικό υλικό, κακϊσ και τα προγράμματα
επιμόρφωςθσ, που υλοποιοφνται ανάλογα με το ρυκμό υποδοχισ και φιλοξενίασ των νζων
υποψιφιων επιχειρθματιϊν από τθ δομι φιλοξενίασ και με βάςθ τισ ανάγκεσ τουσ
(ςυνολικά 4 ςεμινάρια διάρκειασ τουλάχιςτον 48 ωρϊν ζκαςτο).

–

Ραροχι Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ, ςτθ βάςθ κατάρτιςθσ κοςτολογθμζνου
καταλόγου υπθρεςιϊν και παροχισ εξειδικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ (κατά
μζςο όρο 2 ανκρωπομινεσ ανά ωφελοφμενο) που, ενδεικτικά, περιλαμβάνει εκπόνθςθ,
αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, μεταφορά τεχνογνωςίασ,
πραγματοποίθςθ ερευνϊν αγοράσ, ενζργειεσ προβολισ και επικοινωνίασ, ςυνεργαςία με
εξειδικευμζνο τεχνικό/επιςτθμονικό προςωπικό, και εργαςτιρια, προβολι και επικοινωνία,
δικτφωςθ, υποςτιριξθ παραγωγισ προτφπων / πρωτοτφπων παραγωγισ, κα.

Θ υποςτιριξθ των υποψθφίων επιχειρθματιϊν περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων
επιχειρθματικότθτασ με τθν παροχι επιμόρφωςθσ και τθν παροχι εξειδικευμζνων ςυμβουλευτικϊν
υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ (ενδεικτικά: εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν ςχεδίων, ζρευνεσ αγοράσ,
μεταφορά τεχνογνωςίασ, ενζργειεσ προβολισ και προϊκθςθσ, ςυνεργαςία με ερευνθτικά
εργαςτιρια, δράςεισ επικοινωνίασ και δικτφωςθσ, ανάπτυξθ προτφπων και πρωτοτφπων
παραγωγισ, κλπ).
Για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επιχειρθματικότθτασ, προβλζπεται θ υποχρζωςθ παροχισ προσ τουσ
υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ (48) ωρϊν και
υποχρεωτικισ παρακολοφκθςθσ, που εκτείνεται κατά τθ διάρκεια τθσ φάςθσ φιλοξενίασ. Το
πρόγραμμα αυτό οριςτικοποιείται κατά τθ φάςθ επιλογισ του υποψθφίου από τθν Ανακζτουςα
Αρχι, λαμβάνοντασ υπόψθ τόςο τισ γνωςιακζσ ανάγκεσ, όςο και τα ιδιαίτερα ενδιαφζροντα των
υποψιφιων επιχειρθματιϊν. Ραράλλθλα με το επιμορφωτικό πρόγραμμα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων,
προβλζπεται θ παροχι ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ςυνολικισ διάρκειασ (2) ανκρωπομθνϊν κατά
μζςο όρο ανά υποψιφιο.
Ραραδοτζα του Υποζργου είναι:
1.

Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ Επιμόρφωςθσ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ και Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ

2.

Φάκελοσ Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ (Ζξι Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ)

3.

Κατάλογοσ Ρροςφερομζνων Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν

4.

Φάκελοσ Ραροχισ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ (Οκτϊ Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ)

5.

Ζκκεςθ Ζναρξθσ Ζργου

6.

Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ Ρροόδου (Progress Reports), μετά το τζλοσ κάκε τριμινου (Οκτϊ
Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ)

Για τον ΑΡ7 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:
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Ενϊ για τον ΑΡ8 ςτο ΤΔΥ ωσ δείκτεσ αναφζρονται:

(οι ανωτζρω δείκτεσ του Υποζργου 4 ταυτίηονται με τουσ ωφελοφμενουσ του Υποζργου 3).

Τποζργο 5: Δράςεισ ενίςχυςθσ των υπθρεςιϊν Δια Βίου Μάκθςθσ ςτουσ νζουσ και τισ επιχειριςεισ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με ίδια μζςα (αυτεπιςταςία), ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία
μθχανιςμοφ για το ςυντονιςμό, τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ
υλοποίθςθσ του ςυνόλου των δραςτθριοτιτων και γενικότερα τθσ ςυνολικισ εποπτείασ των
πράξεων και περιλαμβάνει:
–

Δράςεισ ςυντονιςμοφ / εποπτείασ, επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ του
ςυνόλου τθσ πράξθσ και των επιμζρουσ υποζργων τθσ (ενδεικτικά κακοριςμόσ των τεχνικϊν
και λοιπϊν προδιαγραφϊν των διαγωνιςμϊν, εκπόνθςθ των ςχεδίων απόφαςθσ
υλοποίθςθσ του ζργου με ίδια μζςα, επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των
επιμζρουσ δραςτθριοτιτων των υποζργων τθσ πράξθσ, ςυντονιςμόσ/εποπτεία και
παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ, κ.λπ.)

–

Δράςεισ ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ μιασ ςφγχρονθσ Ρλατφόρμασ Διαςφνδεςθσ και
Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ που να μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα ενιαίο περιβάλλον
δικτφωςθσ και βάςθ τεκμθρίωςθσ με τθν παροχι υλικοφ για τθν επιχειρθματικότθτα, τθν
καινοτομία και τθν εξωςτρζφεια

–

Δράςεισ διάδοςθσ και δθμοςιότθτασ (ανάπτυξθ και υλοποίθςθ δράςεων προβολισ και
κινθτοποίθςθσ/προςζλκυςθσ επιχειριςεων και ςτελεχϊν, δράςεισ προβολισ και
δθμοςιότθτασ για τθ γνωςτοποίθςθ και διάδοςθ των αποτελεςμάτων των πράξεων και των
υποζργων, παραγωγι ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ προβολισ, κ.λπ.)

Το Υποζργο ςε κάκε ΑΡ περιλαμβάνει τισ δράςεισ:
Δραςτθριότθτα 1: Συντονιςμόσ, Επιςτθμονικι Υποςτιριξθ και Ραρακολοφκθςθ τθσ Ρράξθσ με
Ραραδοτζο το Φάκελο δράςεων ωρίμανςθσ, διαχείριςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Δραςτθριότθτα 2: Δθμιουργία Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ με Ραραδοτζο το Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ και
Τεκμθρίωςθσ ςφγχρονθσ Ρλατφόρμασ Διαςφνδεςθσ και Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ
Δραςτθριότθτα 3: Διάδοςθ και Δθμοςιότθτα με Ραραδοτζο το Φάκελο Διάδοςθσ και Δθμοςιότθτασ.

Τποζργο 6: Αξιολόγθςθ τθσ Ρράξθσ
Σκοπόσ και αντικείμενο του ςυγκεκριμζνου υποζργου είναι θ αξιολόγθςθ των υποζργων 1 ζωσ 5
από εξωτερικό ανάδοχο. Στο πλαίςιο του υποζργου αυτοφ υποβάλλεται το παρόν παραδοτζο.
Βαςικόσ ςτόχοσ του ζργου είναι θ αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ των δφο
Ρράξεων «Ρρογράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν
Εξωςτρζφεια» (Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 7 και 8). Ειδικότερα, αφορά:
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–

ςτον προςδιοριςμό των κριτθρίων αξιολόγθςθσ, τθν καταγραφι των ποςοτικϊν και
ποιοτικϊν δεικτϊν και των μεκοδολογικϊν εργαλείων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
προςζγγιςι τουσ

–

ςτθ μζτρθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ κάκε πράξθσ ςε ςχζςθ και με τουσ δείκτεσ
αξιολόγθςθσ

–

ςτθν εκπόνθςθ ειςθγιςεων για τθν εξαςφάλιςθ των βζλτιςτων αποτελεςμάτων κατά τθν
εφαρμογι των πράξεων.

Θ αξιολόγθςθ των Ρράξεων περιλαμβάνει τόςο τθ γεωγραφικι διάςταςθ προςζγγιςθσ (Άξονασ
Ρροτεραιότθτασ 7 και 8), όςο και τθν κεματικι διάςταςθ προςζγγιςθσ ανά Υποζργο (3 κφρια
Υποζργα για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια αντίςτοιχα, κακϊσ και 2
υποςτθρικτικά Υποζργα για τθν Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ και τισ Δράςεισ Ενίςχυςθσ αντίςτοιχα).

Θ κατανομι των ωφελοφμενων παρατίκεται ςτον ακόλουκο πίνακα :
ΠΡΑΞΗ1 ΑΠ 7

ΠΡΑΞΗ2 ΑΠ 8

φνολο

Τποζργο 1

180

220

400

Τποζργο 2

200

260

460

Τποζργο 3 & 4

40

50

90

Τποζργο 5*

420

530

950

*Ωφελοφμενοι του Υποζργου 5 κεωροφνται όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτα υποζργα 1,2,3 & 4

Σε επίπεδο οικονομικοφ αντικειμζνου θ κατανομι κατά Άξονα και Υποζργο ζχει ωσ εξισ:
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚA ΧΕΔΙA ΤΠΟΕΡΓΩΝ*
ΠΡΑΞΗ1 ΑΠ 7

ΠΡΑΞΗ2 ΑΠ 8

φνολο

Τποζργο 1

187.185,00

238.235,00

425.420,00

Τποζργο 2

213.422,22

276.326,88

489.749,10

Τποζργο 3

359.840,00

457.980,00

817.820,00

Τποζργο 4

243.180,84

302.717,76

545.898,60

Τποζργο 5

102.256,00

130.124,00

232.380,00

Τποζργο 6

21.377,40

27.207,60

48.585,00

φνολο

1.127.261,46

1.432.591,24

2.559.852,70

*υμπεριλαμβανομζνων των εκπτϊςεων από τα ζργα που ανατζκθκαν ςτουσ εξωτερικοφσ αναδόχουσ.
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1.3.1 Ανάλυςη των δράςεων κάθε Πράξησ
Τποζργο 1: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων Εξωςτρζφειασ
Δραςτθριότθτα 1.1: Ραραγωγι υποςτθρικτικοφ υλικοφ
Αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αυτισ αποτελεί ο ςχεδιαςμόσ και θ ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ κακϊσ και θ παραγωγι του υποςτθρικτικοφ υλικοφ, που αφορά ςτα επιμορφωτικά
προγράμματα, ςτισ δράςεισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και ςτθν ανάπτυξθ των δικτυϊςεων. Το
υποςτθρικτικό υλικό, μετά τθν υλοποίθςθ των ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων για τθν
Εξωςτρζφεια, κα μπορεί να προςαρμοςτεί κατάλλθλα, με βάςθ τα ςυμπεράςματα τθσ αξιολόγθςθσ
του Υποζργου και ςυνολικότερα, τθσ Ρράξθσ, με ςκοπό να χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ. Το ςυγκεκριμζνο υποςτθρικτικό υλικό αφορά και ςτουσ 2 άξονεσ προτεραιότθτασ
7 & 8 και επιμερίηεται ανάλογα.
Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 1.1 αποτελεί το Ρ1 - Φάκελοσ Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξισ προϊόντα:
–

Δράςεισ κινθτοποίθςθσ και ςυμμετοχισ επιχειρθματιϊν και ςτελεχϊν επιχειριςεων

–

Οδθγίεσ προσ τουσ ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ για τθν υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων και για τθ ςυνεχι υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων κατά τθ
φάςθ τθσ υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κακϊσ και τθσ ςυμβουλευτικισ
υποςτιριξθσ

–

Οδθγίεσ και υποςτθρικτικό υλικό για τθν υλοποίθςθ των δράςεων δικτφωςθσ και
ειδικότερα για τισ διαδικαςίεσ και το περιεχόμενο τθσ υποςτιριξθσ που κα παρζχουν ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ/ωφελοφμενουσ τα ζμπειρα ςε κζματα εξωςτρζφειασ ςτελζχθ επιχειριςεων
και οι λοιποί ςυμμετζχοντεσ ςτισ δικτυϊςεισ

–

Σθμειϊςεισ και οδθγίεσ που κα διανεμθκοφν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ/ωφελοφμενουσ του
προγράμματοσ (οδθγόσ ςυμμετεχόντων)

–

Οδθγόσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ (περιλαμβάνει τθ μεκοδολογία, τισ αναλυτικζσ
οδθγίεσ και τα απαιτοφμενα ζντυπα για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ των δράςεων
αξιολόγθςθσ)

Δραςτθριότθτα 1.2: Επιλογι και Ρροετοιμαςία Εξειδικευμζνων Συμβοφλων / Εκπαιδευτϊν
Αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αποτελεί θ επιλογι και κατάλλθλθ προετοιμαςία μιασ ομάδασ
περίπου 30 εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν, που κα χρθςιμοποιθκοφν και ςτουσ 2
άξονεσ προτεραιότθτασ 7 & 8.
Θ ομάδα εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν κα επιλεγεί με κριτιρια, όπωσ ενδεικτικά θ
εμπειρία ςχετικά με τισ πρακτικζσ για τθν ανάπτυξθ τθσ εξωςτρζφειασ μιασ επιχείρθςθσ, τθ γνϊςθ
των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι επιχειριςεισ για τθν ανάπτυξθ εξωςτρεφϊν
δραςτθριοτιτων, θ εμπειρία ςε κζματα διδακτικισ και ςυμβουλευτικισ, οι τίτλοι ςπουδϊν και οι
ικανότθτεσ επικοινωνίασ με τθν ομάδα – ςτόχο.
Για τθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων / εκπαιδευτϊν κα διοργανωκεί
ειδικό πρόγραμμα ενθμζρωςθσ / επιμόρφωςθσ διάρκειασ 18 ωρϊν ςυνολικά και ςτουσ 2 άξονεσ
προτεραιότθτασ 7 & 8. Οι δράςεισ επιλογισ και διοργάνωςθσ του ειδικοφ προγράμματοσ
ενθμζρωςθσ/επιμόρφωςθσ των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν, κακϊσ και του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ επιμόρφωςθσ κα περιλαμβάνονται ςτο φάκελο του προγράμματοσ
προετοιμαςίασ των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν.
TEC A.E.
Παραδοτέο Π2.2

19

θ

2 ΕΚΚΕΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ «ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΤΘΝ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΞΩΣΤΕΦΕΛΑ»

Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 1.2 αποτελεί το Ρ2 - Φάκελοσ Ρρογράμματοσ Ρροετοιμαςίασ
Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ςχετικι Ζκκεςθ / Ρρόγραμμα δράςεων επιλογισ και διοργάνωςθσ
ειδικοφ προγράμματοσ ενθμζρωςθσ / επιμόρφωςθσ των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων /
εκπαιδευτϊν, κακϊσ και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ επιμόρφωςθσ 18 ωρϊν ςυνολικά και ςτουσ 2
άξονεσ προτεραιότθτασ 7 & 8.
Δραςτθριότθτα 1.3: Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων για τθν Εξωςτρζφεια
Θ Δραςτθριότθτα αυτι περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τρεισ Ενζργειεσ (οι εν λόγω ενζργειεσ κα
υλοποιθκοφν με ςειρά που κα εξαρτθκεί από τισ ανάγκεσ των ςτελεχϊν των επιχειριςεων και τθν
εξζλιξθ εργαςιϊν και οργάνωςθ υπθρεςιϊν):
Ενζργεια 1.3.1: Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ
Αφορά ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςυνολικισ διάρκειασ 40 ωρϊν. Συνολικά,
ζχουν υλοποιθκεί 19 προγράμματα επιμόρφωςθσ, με τθ ςυμμετοχι (περίπου) 20-25 ατόμων ςτο
κακζνα και κάκε πρόγραμμα εςτιάηει ςτθ μεκοδολογία εκπόνθςθσ προτάςεων Εξωςτρζφειασ.
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 1.3.1 πραγματοποιοφνται τα ακόλουκα:
–

Επιλογι των ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων

–

Επιλογι και προετοιμαςία των κατάλλθλων χϊρων και του οπτικοακουςτικοφ εξοπλιςμοφ

–

Αναπαραγωγι και διανομι ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ/ωφελοφμενουσ

–

Ραροχι διοικθτικισ και τεχνικοοικονομικισ υποςτιριξθσ για τθν προετοιμαςία, υλοποίθςθ
και ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ

–

Υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ (με τισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που αφοροφν ςε
εκπαιδευτζσ, υλικό, μετακινιςεισ, χϊρουσ και υποδομζσ, κτλ )

Ενζργεια 1.3.2: Ραροχι Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
Αφορά ςτθν παροχι ςυμβουλευτικισ (coaching) υποςτιριξθσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα
προγράμματα επιμόρφωςθσ, από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ ςυνολικισ διάρκειασ 30 ωρϊν για
τον κάκε ςυμμετζχοντα. Θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ (coaching) ζχει ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία
(ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που αναπτφχκθκαν κατά το επιμορφωτικό πρόγραμμα) ενόσ
ςχεδίου εξωςτρζφειασ για τθν επιχείρθςθ, ςτθν οποία εργάηεται ο ςυμμετζχων ςτο ολοκλθρωμζνο
πρόγραμμα. Κάκε ςυμμετζχων αναλαμβάνει με δικι του ευκφνθ τθν εκπόνθςθ προτάςεων (εντόσ
τθσ επιχείρθςθσ), για τθν ανάπτυξθ δράςεων εξωςτρζφειασ από τθν επιχείρθςι του, υπό μορφι
ςχεδίου εξωςτρζφειασ. Κατά τθν εργαςία αυτι ο Σφμβουλοσ (μεμονωμζνα ι ομάδα ςυμβοφλων)
τον υποςτθρίηει, παρζχοντασ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ (coaching) υποςτιριξθσ.
Συνολικά, κα προςφερκεί ςυμβουλευτικι (coaching) υποςτιριξθ ςε περίπου 400 άτομα (είτε ανά
ομάδεσ από 1 ζωσ 4 ςτελζχθ ανά επιχείρθςθ, είτε ομαδικά ςε μορφι workgroup ςτελεχϊν
επιχειριςεων).
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 1.3.2 κα υλοποιθκοφν/ζχουν υλοποιθκεί:
–

παροχι ςυμβουλευτικισ (coaching) υποςτιριξθσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα
προγράμματα επιμόρφωςθσ από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ

–

μετακινιςεισ ςυμβοφλων για τθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν ςυμβουλευτικισ
(coaching) υποςτιριξθσ

–

παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν και εξζλιξθσ υλοποίθςθσ υποζργου
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Ενζργεια 1.3.3: Ανάπτυξθ Ρρωτοβουλιϊν και Δικτυϊςεων
Ωσ δικτφωςθ ορίηεται θ δθμιουργία δεςμϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ ατόμων, επιμζρουσ ομάδων και
οργανιςμϊν, με ςτόχο τθν επίτευξθ αμοιβαίου οφζλουσ και τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ.
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 1.3.3. υλοποιοφνται τα ακόλουκα:
–

Επιλογι ζμπειρων ςτελεχϊν επιχειριςεων που αναπτφςςουν εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ,
κακϊσ και ςτελεχϊν ςυλλογικϊν φορζων των επιχειριςεων και εξειδικευμζνων ςε κζματα
εξωςτρζφειασ εμπειρογνωμόνων (mentors).

–

Ενθμζρωςθ των ανωτζρω επιλεχκζντων ςτελεχϊν για τουσ ςκοποφσ των ολοκλθρωμζνων
προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ ςε κζματα εξωςτρζφειασ. Θ ενθμζρωςθ
πραγματοποιείται από τα αρμόδια ςτελζχθ του δικαιοφχου και τουσ εξειδικευμζνουσ
ςυμβοφλουσ / εκπαιδευτζσ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων. Επίςθσ, ςτα ςυγκεκριμζνα
ςτελζχθ επιχειριςεων προςφζρεται ςφντομθ επιμόρφωςθ ςε εκπαιδευτικά κζματα
(βαςικζσ αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, βαςικζσ αρχζσ mentoring και coaching κλπ.), ϊςτε
να ανταποκρικοφν αποτελεςματικότερα ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ Ενζργειασ.

–

Ραροχι υποςτιριξθσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, κατά τθν
πορεία υλοποίθςθσ του Σχεδίου Εξωςτρζφειασ τθσ επιχείρθςθσ που ζχουν εκπονιςει ςε
προθγοφμενθ φάςθ. Θ υποςτιριξθ παρζχεται ενδεικτικά και ςυνδυαςτικά με μορφζσ όπωσ,
ςυναντιςεισ ι/και επικοινωνία μζςω διαδικτφου, οργάνωςθ και διενζργεια περίπου ζξι (6
εκδθλϊςεων, υπό μορφι εξειδικευμζνων θμερίδων και εργαςτθρίων (workshops),
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και ςυηιτθςθ για τθν πορεία υλοποίθςθσ, οργάνωςθ επιςκζψεων
ειδικϊν εμπειρογνωμόνων, διάχυςθ περιπτϊςεων καλισ πρακτικισ ςε κζματα
εξωςτρζφειασ.

Οι πρωτοβουλίεσ και οι δικτυϊςεισ που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ 1.3.3, κα
αποτελζςουν ζνα μόνιμο πλαίςιο αναφοράσ ςε κζματα Εξωςτρζφειασ, τόςο για τισ επιχειριςεισ
όςο και τον κοινωνικό εταίρο, ςυντελϊντασ ςτθν εξαςφάλιςθ διαρκοφσ ενθμζρωςθσ και
κινθτοποίθςθσ των ενδιαφερόμενων για δράςεισ και προγράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ ςε κζματα
Εξωςτρζφειασ.
Με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου, θ υποςτιριξθ του ωφελουμζνου κα
βαςίηεται ςτισ επιμζρουσ ανάγκεσ τουσ και δφναται να παρζχεται:
–

από ομάδα ςτελεχϊν/ςυμβοφλων/αναδόχων διαφόρων ειδικοτιτων,

–

με βάςθ ςχετικι προεργαςία και ςχεδιαςμό πριν και μετά τισ επιμζρουσ ενζργειεσ,
ςυναντιςεισ και ςυνεδρίεσ (back office support),

–

αξιοποιϊντασ κατά περίπτωςθ διάφορεσ εναλλακτικζσ τεχνικζσ και μζςα επικοινωνίασ
(επιτόπου ςυναντιςεισ, τθλεςυςκζψεισ, χριςθ internet, κα).

Ραραδοτζα τθσ Δραςτθριότθτασ 1.3 αποτελοφν τα:
Ρ3: Φάκελοσ Υλοποίθςθσ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ
Ο
Φάκελοσ
περιλαμβάνει
ενδεικτικά
ενζργειεσ
κινθτοποίθςθσ
και
επιλογισ
ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων, επιλογισ και προετοιμαςίασ χϊρων και εξοπλιςμοφ,
αναπαραγωγισ και διανομισ ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ ςε όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ/ωφελοφμενουσ, διεξαγωγισ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ (ςφνολο προγραμμάτων,
αρικμόσ εκπαιδευτϊν/εκπαιδευομζνων, ϊρεσ επιμόρφωςθσ κ.λπ.)
Ρ4: Φάκελοσ Υλοποίθςθσ Συμβουλευτικισ (coaching) Υποςτιριξθσ
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενδεικτικά ενζργειεσ κινθτοποίθςθσ και επιλογισ εξειδικευμζνων
ςυμβοφλων, προγραμματιςμοφ υλοποίθςθσ τθσ ςυμβουλευτικισ (coaching) υποςτιριξθσ, ςτοιχεία
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ζντυπου και θλεκτρονικοφ υλικοφ, ςτοιχεία παροχισ εξειδικευμζνθσ ςυμβουλευτικισ (coaching)
υποςτιριξθσ ςτα ςτελζχθ/επιχειριςεισ.
Ρ5: Φάκελοσ Ανάπτυξθσ Δικτυϊςεων
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενδεικτικά ενζργειεσ επιλογισ, ενθμζρωςθσ και προετοιμαςίασ
εξειδικευμζνων εμπειρογνωμόνων και ζμπειρων ςτελεχϊν επιχειριςεων, ενζργειεσ διεξαγωγισ
ειδικϊν εκδθλϊςεων (εργαςτιρια, θμερίδεσ, ςυναντιςεισ) και δθμιουργίασ μόνιμου πλαιςίου
αναφοράσ εμπλεκομζνων προγράμματοσ (επιχειριςεισ, ςτελζχθ, μζντορεσ κ.λπ.)
Δραςτθριότθτα 1.4: Σχζδιο Δράςθσ για τθν Εξωςτρζφεια
Αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αποτελεί θ εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν ςτο χϊρο τθσ Δια
Βίου Μάκθςθσ, με ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων. Βάςθ για
τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ κα αποτελζςουν και τα ςυμπεράςματα από τθν υλοποίθςθ των
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και παροχισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ, κακϊσ επίςθσ και τα
ςυμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ των πρωτοβουλιϊν δικτφωςθσ και των ςυνδεδεμζνων
ενεργειϊν.
Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 1.4 αποτελεί το Ρ6: 1 Σχζδιο Δράςθσ για τθν Εξωςτρζφεια, που
αφορά ςτθν ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν και ενεργειϊν ςτο χϊρο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ με ςκοπό τθν
προϊκθςθ τθσ Εξωςτρζφειασ.

Τποζργο 2: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων και ικανοτιτων Καινοτομίασ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο και για τθν ολοκλθρωμζνθ περιγραφι
του προτιμικθκαν τα αναγραφόμενα ςτθν προκιρυξι του. Κατά τθν προκιρυξι του λοιπόν το
ςυγκεκριμζνο Υποζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω διακριτζσ φάςεισ με τα αντίςτοιχα παραδοτζα:
Φάςθ 1: Ραραγωγι Υλικοφ
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ είναι θ ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ του Υποζργου κακϊσ και θ
ανάπτυξθ και παραγωγι του εκπαιδευτικοφ και γενικότερα υποςτθρικτικοφ υλικοφ για το ςφνολο
των αναγκϊν του Υποζργου.
O ςχεδιαςμόσ του Υποζργου κα εξειδικεφεται ςτισ ενζργειεσ για τθν κινθτοποίθςθ και επιλογι των
ςτελεχϊν επιχειριςεων που κα ςυμμετζχουν ςε αυτό, τθν επιλογι και προετοιμαςία των
εκπαιδευτϊν / ςυμβοφλων (coaches), τθν επιλογι των ζμπειρων ςτελεχϊν επιχειριςεων (mentors)
που κα ςυμμετζχουν ςτισ δικτυϊςεισ, τθ δθμιουργία και εφαρμογι του εκπαιδευτικοφ
προγράμματοσ και τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ υλοποίθςθσ, κακϊσ και υποςτθρικτικζσ δράςεισ
ςυμβουλευτικισ, εκπαίδευςθσ και δικτφωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ. Κα πρζπει επίςθσ να
περιγράφει τον τρόπο επικοινωνίασ με τθν Ανακζτουςα Αρχι και το ςφςτθμα διαχείριςθσ και
παρακολοφκθςθσ του Υποζργου.
Ο ςχεδιαςμόσ του Υποζργου αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.1.: Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ
Υλοποίθςθσ Υποζργου το οποίο κα εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι και επικαιροποιείται με
βάςθ τθν εξζλιξθ και τισ ανάγκεσ του Υποζργου.
Ο ςχεδιαςμόσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ κα πρζπει να βαςίηεται ςτθν εκτίμθςθ των
αναγκϊν των επιχειριςεων ςτισ απαιτοφμενεσ κρίςιμεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ για τθν ανάπτυξθ και ενίςχυςθ τθσ καινοτομικισ τουσ επίδοςθσ.
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Το απαιτοφμενο υποςτθρικτικό και εκπαιδευτικό υλικό, που αφορά ςτα επιμορφωτικά
προγράμματα, τισ δράςεισ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ και τθν ανάπτυξθ των δικτυϊςεων,
περιλαμβάνει:
–

Αναλυτικζσ οδθγίεσ προσ τουσ ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ που κα υλοποιιςουν τα
επιμορφωτικά προγράμματα. Στθν κατθγορία αυτι περιλαμβάνεται επίςθσ και το υλικό
που κα απαιτθκεί για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ προετοιμαςίασ των
ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν.

–

Αναλυτικζσ οδθγίεσ προσ τουσ ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ για τθ ςυνεχι υποςτιριξθ των
ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων κατά τθ φάςθ τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ (οδθγόσ
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ).

–

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και υποςτθρικτικό υλικό για τθν υλοποίθςθ των δράςεων δικτφωςθσ

–

Σθμειϊςεισ και οδθγίεσ για τουσ ςυμμετζχοντεσ / ωφελοφμενουσ του προγράμματοσ.

–

Οδθγόσ αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ. Ο Οδθγόσ αυτόσ περιλαμβάνει τθ μεκοδολογία,
τισ αναλυτικζσ οδθγίεσ και τα απαιτοφμενα ζντυπα για τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ όλων
των δράςεων αξιολόγθςθσ (π.χ. εκ των προτζρων αξιολόγθςθ εκ μζρουσ
ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν και ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων, εκ των υςτζρων αξιολόγθςθ
εκ μζρουσ ςυμβοφλων και ςυμμετεχόντων/ωφελουμζνων κλπ.).

–

Υποςτθρικτικό υλικό προβολισ και δθμοςιότθτασ για τθν ενθμζρωςθ, κινθτοποίθςθ και
ςυμμετοχι των επιχειριςεων, των εκπαιδευτϊν/ςυμβοφλων και των μεντόρων/ζμπειρων
ςτελεχϊν επιχειριςεων

Το υποςτθρικτικό και εκπαιδευτικό υλικό δφναται να τροποποιθκεί και επικαιροποιθκεί κατά τθ
διάρκεια των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν από τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ. Το τελικό υλικό κα αναπαράγεται (ζντυπα ι/και θλεκτρονικά) ςε
ςυνεννόθςθ με τθν Ανακζτουςα Αρχι και με βάςθ τισ ανάγκεσ του Υποζργου.
Θ δθμιουργία και παραγωγι του απαιτοφμενου υποςτθρικτικοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.2.: Φάκελοσ Εκπαιδευτικοφ και Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ Ρρογράμματοσ.
Φάςθ 2: Επιλογι και προετοιμαςία Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ είναι θ επιλογι και κατάλλθλθ προετοιμαςία των εξειδικευμζνων
ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν. Για τθν υλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων και τθσ
ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ μιασ ομάδασ τουλάχιςτον τριάντα (30)
εκπαιδευτϊν/ εξειδικευμζνων ςυμβοφλων.
Θ ομάδα των εκπαιδευτϊν / εξειδικευμζνων ςυμβοφλων κα επιλεγεί από τον Ανάδοχο με τα
κριτιρια που κα ζχουν ςυμφωνθκεί κατά τθν φάςθ ςχεδιαςμοφ του Υποζργου και κα
οριςτικοποιθκεί φςτερα από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Στθ φάςθ αυτι, για τθν προετοιμαςία τθσ ομάδασ των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/ εκπαιδευτϊν
κα διοργανωκεί και κα υλοποιθκεί ειδικό πρόγραμμα ενθμζρωςθσ και προετοιμαςίασ από τθν
ομάδα ζργου του Αναδόχου, διάρκειασ 18 ωρϊν.
Θ επιλογι και κατάλλθλθ προετοιμαςία των εξειδικευμζνων ςυμβοφλων/εκπαιδευτϊν αποτελεί το
Ραραδοτζο Ρ.3.: Τεφχοσ Επιλογισ και Ρροετοιμαςίασ Εξειδικευμζνων Συμβοφλων/Εκπαιδευτϊν.
Φάςθ 3: Υλοποίθςθ Ολοκλθρωμζνων Ρρογραμμάτων για τθν Καινοτομία
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ είναι θ υλοποίθςθ των ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων Καινοτομίασ
και περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ τρεισ Ενζργειεσ :
Ενζργεια 3.1. Υλοποίθςθ Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ
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Αφορά ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων επιμόρφωςθσ ςε κεματικζσ περιοχζσ που ςχετίηονται με
τθν ανάπτυξθ καινοτομίασ, όπωσ είναι, ενδεικτικά, τα εξισ:
–

Καινοτόμοσ επίδοςθ και λειτουργίεσ τθσ επιχείρθςθσ

–

Ραράμετροι οικοδόμθςθσ ςυςτιματοσ Καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ

–

Οριηόντιεσ δεξιότθτεσ Καινοτομίασ

–

Διαχείριςθ και ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ Καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ

–

Ρροδιαγραφζσ προτάςεων ανάπτυξθσ Καινοτομίασ ςτθν επιχείρθςθ

Συνολικά, κα υλοποιθκοφν είκοςι τρία (23) προγράμματα επιμόρφωςθσ, ςυνολικισ διάρκειασ 50
ωρϊν ζκαςτο με τθ ςυμμετοχι περίπου 20 ατόμων ςτο κακζνα. Στα προγράμματα επιμόρφωςθσ κα
ςυμμετζχουν ςυνολικά τουλάχιςτον 460 άτομα (περίπου 2 άτομα / επιχείρθςθ κατά μζςο όρο). Τα
προγράμματα αυτά και οι τελικοί ωφελοφμενοι κα πρζπει, ςφμφωνα με τθν ζγκριςθ Ρράξεων ςτο
Ε.Ρ.ΕΔΒΜ, να είναι επιμεριςμζνα ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 7 (10 προγράμματα και 200 άτομα)
και ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 8 (13 προγράμματα και 260 άτομα).
Ζνα πρόγραμμα επιμόρφωςθσ κεωρείται ολοκλθρωμζνο όταν κα ζχουν ςυμπλθρωκεί 50 ϊρεσ
επιμόρφωςθσ, με τθ ςυμμετοχι τουλάχιςτον 20 ατόμων.
Ανάλογα με τθν ςυμπλιρωςθ του αρικμοφ ςυμμετεχόντων από προθγοφμενα προγράμματα ι τισ
γεωγραφικζσ ιδιαιτερότθτεσ, δφναται να γίνουν προγράμματα επιμόρφωςθσ με λιγότερα από 20
άτομα, φςτερα από ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Σε κάκε περίπτωςθ ωςτόςο, το ςφνολο των
ςυμμετεχόντων ςτα 23 προγράμματα επιμόρφωςθσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 460 άτομα.
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ αυτισ πραγματοποιοφνται τα ακόλουκα :
–

Κινθτοποίθςθ και επιλογι των ςυμμετεχόντων

–

Υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ

–

Επιλογι και προετοιμαςία των κατάλλθλων υποδομϊν (εξαςφάλιςθ χϊρου, catering,
εξοπλιςμόσ, μετακινιςεισ, κτλ).

–

Αναπαραγωγι περίπου 500 αντιτφπων και διανομι (ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ) υλικοφ
ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ και ςτελζχθ επιχειριςεων)
ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Υποζργου.

–

Ραροχι διοικθτικισ, τεχνικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ για τθν προετοιμαςία και
υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ.

Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.4: Φάκελοσ Υλοποίθςθσ
Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ για τθν Καινοτομία. Με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, το ςυνολικό αυτό παραδοτζο κα περιλαμβάνει επτά (7) Τριμθνιαίεσ
Εκκζςεισ (παραδοτζα Ρ4.1. ζωσ Ρ4.7.), όπου κα αναφζρεται απολογιςτικά θ πρόοδοσ του
προθγοφμενου τριμινου και κα παρατίκεται το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό, και κα
πραγματοποιείται προγραμματιςμόσ του επόμενου τριμινου.
Το τεκμθριωτικό υλικό κα περιλαμβάνει ενδεικτικά, κατάλογο εκπαιδευτϊν, κατάλογο
εκπαιδευόμενων, παρουςιολόγια εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων, ωρολόγιο διδαςκαλίασ με
αναφορά ςτισ κεματικζσ που καλφφκθκαν, ζντυπο υλικό που χρθςιμοποιικθκε, ερωτθματολόγια
αξιολόγθςθσ, αποδεικτικά υπθρεςιϊν, κτλ.
Ενζργεια 3.2. Ραροχι Υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ (Coaching) Υποςτιριξθσ
Θ ενζργεια αυτι περιλαμβάνει τθν Ραροχι Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ
ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ ςυνολικισ διάρκειασ 35 ωρϊν
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για τον κάκε ςυμμετζχοντα, θ οποία κα αφορά ςτθν προετοιμαςία από τουσ ςυμμετζχοντεσ ενόσ
πλαιςίου προτάςεων καινοτομίασ για τθν επιχείρθςθ ςτθν οποία εργάηονται. Συνολικά, κα
πραγματοποιθκοφν 230 ςυνεδρίεσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ για τουλάχιςτον 460 άτομα
(περίπου 2 άτομα κατά μζςο όρο / επιχείρθςθ), επιμεριςμζνα ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 7 (100
ςυνεδρίεσ) και 8 (130 ςυνεδρίεσ). Θ Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ γίνεται με κάκε πρόςφορο για τθν
επιχείρθςθ και το Ζργο ςυνδυαςμό μζςων.
Μια ςυνεδρία Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ κεωρείται ολοκλθρωμζνθ όταν ζχουν ςυμπλθρωκεί 35
ϊρεσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ, με τθ ςυμμετοχι 2 ατόμων κατά μζςο όρο. Σε κάκε περίπτωςθ
ωςτόςο, το ςφνολο των ςυμμετεχόντων ςτισ 230 ςυνεδρίεσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 460
άτομα.
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ αυτισ πραγματοποιοφνται τα ακόλουκα:
–

Σχεδιαςμόσ και προγραμματιςμόσ (χρονικόσ και γεωγραφικόσ) τθσ ςυνολικισ ενζργειασ
Ραροχισ Υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ (coaching) Υποςτιριξθσ

–

Υλοποίθςθ εφαρμογισ με τθν Ραροχι των Υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ ςε 460
άτομα (περίπου 2 άτομα / επιχείρθςθ κατά μζςο όρο)

–

Αναπαραγωγι περίπου 500 αντιτφπων και διανομι (ζντυπου ι/και θλεκτρονικοφ) υλικοφ
ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ (ςυμβοφλουσ/εκπαιδευτζσ και ςτελζχθ επιχειριςεων) και
μετακινιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Υποζργου

–

Ραροχι διοικθτικισ, τεχνικισ και γραμματειακισ υποςτιριξθσ για τθν προετοιμαςία,
υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ τθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ.

Θ υλοποίθςθ τθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.5.:
Φάκελοσ Υλοποίθςθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ για τθν Καινοτομία. Με ςτόχο τθν
παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ, το ςυνολικό αυτό παραδοτζο κα
περιλαμβάνει επτά (7) Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ (παραδοτζα Ρ5.1. ζωσ Ρ5.7.), όπου κα αναφζρεται
απολογιςτικά θ πρόοδοσ του προθγοφμενου τριμινου και κα παρατίκεται το ςχετικό τεκμθριωτικό
υλικό, και κα πραγματοποιείται προγραμματιςμόσ του επόμενου τριμινου.
Ο Φάκελοσ Υλοποίθςθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει, ενδεικτικά,
κατάλογο ςυμβοφλων-εμπειρογνωμόνων, κατάλογο ςυμμετεχόντων, εκκζςεισ (reports)
Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ με αναφορά ςτισ κεματικζσ που καλφφκθκαν και τον τρόπο
επικοινωνίασ (ςτθν επιχείρθςθ, μζςω τθλεφϊνου, διαδικτφου, κτλ), το υλικό που χρθςιμοποιικθκε,
ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ, αποδεικτικά υπθρεςιϊν, κτλ. Κα πρζπει επίςθσ να περιλαμβάνει
περίλθψθ- αναφορά ςτα ςχζδια προτάςεων καινοτομίασ που κα εκπονθκοφν από τισ επιχειριςεισ,
χωρίσ να απαιτείται αναφορά ςε εμπιςτευτικά για τθν επιχείρθςθ ςτοιχεία.
Ενζργεια 3.3. Ανάπτυξθ Ρρωτοβουλιϊν και Δικτυϊςεων
Ωσ δικτφωςθ ορίηεται θ δθμιουργία δεςμϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ ατόμων, επιμζρουσ ομάδων και
οργανιςμϊν, με ςτόχο τθν επίτευξθ αμοιβαίου οφζλουσ και τθ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ.
Στο πλαίςιο τθσ Ενζργειασ αυτισ κα υλοποιθκοφν τα ακόλουκα :
–

Επιλογι ζμπειρων ςτελεχϊν επιχειριςεων, εκπροςϊπων ςυλλογικϊν φορζων των
επιχειριςεων, ερευνθτϊν, εμπειρογνωμόνων, κλπ εξειδικευμζνων ςε κζματα καινοτομίασ

–

Ενθμζρωςθ των ανωτζρω για τουσ ςκοποφσ των ολοκλθρωμζνων προγραμμάτων Δια Βίου
Μάκθςθσ ςε κζματα Καινοτομίασ

–

Ραροχι υποςτιριξθσ (mentoring) προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτα Ολοκλθρωμζνα
Ρρογράμματα. Θ υποςτιριξθ δφναται να παρζχεται ςυνδυαςτικά με τισ εξισ μορφζσ:
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1.

Συναντιςεισ των επιλεγμζνων ζμπειρων ςτελεχϊν με ςυμμετζχοντεσ ςτα
ολοκλθρωμζνα προγράμματα.

2.

Επικοινωνία μζςω διαδικτφου των επιλεγμζνων ζμπειρων ςτελεχϊν με
ςυμμετζχοντεσ ςτα ολοκλθρωμζνα προγράμματα.

3.

Οργάνωςθ και διενζργεια τουλάχιςτον ζξι (6) εκδθλϊςεων, υπό μορφι
εξειδικευμζνων θμερίδων και εργαςτθρίων (workshops) με ςτελζχθ επιχειριςεων
με ςκοπό τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ

4.

Οργάνωςθ επιςκζψεων και πραγματοποίθςθ ειςθγιςεων και παρουςιάςεων επί
κεμάτων καινοτομίασ

5.

Συγκζντρωςθ και διάχυςθ αποτελεςμάτων και περιπτϊςεων καλισ πρακτικισ ςε
κζματα καινοτομίασ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό.

–

Θ υλοποίθςθ τθσ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν και δικτυϊςεων αποτελεί το

–

Ραραδοτζο Ρ.6: Φάκελοσ Ενεργειϊν Ανάπτυξθσ Ρρωτοβουλιϊν και Δικτφωςθσ για τθν
Καινοτομία.

Ο Φάκελοσ κα ςυμπεριλαμβάνει, ενδεικτικά, κατάλογο των ζμπειρων ςτελεχϊν/ςυμβοφλων
(mentors), των ωφελοφμενων, πρακτικά και παρουςιολόγια ςυναντιςεων, υλικό εργαςτθρίων και
άλλων δράςεων, διεξαγωγι δικτυϊςεων, οργάνωςθ και διενζργεια εκδθλϊςεων, κτλ.
Φάςθ 4: Σχζδιο Δράςθσ για τθν Καινοτομία
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ, είναι θ εκπόνθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν ανάπτυξθ δράςεων
Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Καινοτομία ςτισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ και ςτα ςχετικά προγράμματα
του κράτουσ. Βάςθ για τθν εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ κα αποτελζςουν τα ςυμπεράςματα από
τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και Ραροχισ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ,
κακϊσ επίςθσ και τα ςυμπεράςματα από τθν αξιολόγθςθ των πρωτοβουλιϊν δικτφωςθσ και των
ςυνδεδεμζνων ενεργειϊν.
Θ εκπόνθςθ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Καινοτομία, αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.7.: Σχζδιο Δράςθσ
για τθν Καινοτομία.

Τποζργο 3: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Φιλοξενία και Αναδοχι Νζων Επιχειρθματικϊν
Ρρωτοβουλιϊν
Δραςτθριότθτα 3.1. Φιλοξενία και Αναδοχι τθσ Νεανικισ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ
Αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αυτισ αποτελεί θ παροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και αναδοχισ τθσ
νεανικισ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ. Ρεριλαμβάνει τισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
Ενζργεια 3.1.1: Επιλογι νζων καινοτόμων επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν
Θ Ενζργεια αυτι αφορά ςτθν προςζλκυςθ και επιλογι περίπου (90) νζων υποψιφιων
επιχειρθματιϊν. Τα αιτιματα των υποψθφίων για φιλοξενία εξετάηονται ςτο πλαίςιο
ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ (πρόςκλθςθ – ανακοίνωςθ, κριτιρια αξιολόγθςθσ, υποβολι
πρόταςθσ/φακζλου από ενδιαφερόμενουσ, υποςτιριξθ αιτιματοσ από πανεπιςτθμιακι ςχολι ι
ερευνθτικό οργανιςμό ι άλλο φορζα, ςυνάντθςθ/ςυνζντευξθ του υποψθφίου, αξιολόγθςθ
αιτιςεων, επιλογι υποψθφίων / πρωτοβουλιϊν, κα). Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ δεν ζχει
περιοριςτικά εξεταςτικό χαρακτιρα, αλλά ςυνιςτά διεργαςία ευρφτερθσ προετοιμαςίασ του
υποψθφίου ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ που κζτει θ Επιτροπι Επιλογισ, ϊςτε θ παρουςίαςθ να
είναι αποτελεςματικι και θ αξιολόγθςθ να μπορεί να εςτιάςει ςτθν ουςία και ςτα πραγματολογικά
χαρακτθριςτικά του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Θ Επιτροπι Επιλογισ αποφαςίηει επί τθσ αποδοχισ
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των αιτθμάτων ςυμμετοχισ ςτο μθχανιςμό παροχισ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ και αναδοχισ και
εντάςςει τουσ υποψθφίουσ ςτισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ.
Θ ζγκριςθ τθσ υποψθφιότθτασ ακολουκείται από τθν κατάρτιςθ και υπογραφι τθσ «Σφμβαςθσ
Αναδοχισ», θ οποία, πζραν των τυπικϊν όρων, δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων περιγράφει τισ
υπθρεςίεσ που κα παρζχονται ςτον υπό δοκιμι επιχειρθματία μζςα από ζνα μενοφ υπθρεςιϊν. Ο
ωφελοφμενοσ διακζτει ζνα μζγιςτο όριο πιςτωτικϊν μονάδων που μποροφν να μεταφράηονται ςε
επιμζρουσ υπθρεςίεσ. Θ «Σφμβαςθ Αναδοχισ» περιλαμβάνει εκτόσ από τισ προςφερόμενεσ
υπθρεςίεσ φιλοξενίασ και αναδοχισ και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ
από τον εξωτερικό ανάδοχο του Υποζργου 4.
Ενζργεια 3.2.2: Ραροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν
Θ Ενζργεια αυτι περιλαμβάνει τθν παροχι υπθρεςιϊν φιλοξενίασ των νζων υποψιφιων
επιχειρθματιϊν που ζχουν επιλεχκεί και ενταχκεί ςτο Ρρόγραμμα, με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ των
υποψθφίων να δοκιμάςουν τθν εφαρμογι και ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων τουσ ςε
ςυνκικεσ οιονεί πραγματικζσ, χωρίσ να αναλάβουν επιχειρθματικό ρίςκο (δοκιμαςτικι λειτουργία
χωρίσ νομικι ςφςταςθ επιχείρθςθσ).
Ενδεικτικά, οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ προβλζπεται να περιλαμβάνουν:
–

οργάνωςθ χϊρων γραφείου με ελάχιςτο κοινό εξοπλιςμό και τθλεπικοινωνιακι υποδομι
(οι φιλοξενοφμενοι κα προςζρχονται με δικό τουσ προςωπικό εξοπλιςμό πλθροφορικισ

–

παροχι υπθρεςιϊν εξατομικευμζνθσ ι και ςυλλογικισ παρακολοφκθςθσ/εμψφχωςθσ

–

παροχι υπθρεςιϊν επιχειρθματικϊν βάςεων δεδομζνων, παρακολοφκθςθσ αγοράσ και
τεχνολογικϊν εξελίξεων,

–

παροχι υπθρεςιϊν δικτφωςθσ, ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ, επικοινωνίασ (μζςω
δικτυακισ πφλθσ - ψθφιακοφ φόρουμ), διαςφνδεςθσ με ερευνθτικά κζντρα

Για τθν υλοποίθςθ τθσ Ενζργειασ αυτισ προβλζπεται να αναπτυχκοφν δράςεισ ςυνεργαςίασ με
δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ ςτιριξθσ τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ και ειδικότερα με
πανεπιςτθμιακά, τεχνολογικά ιδρφματα, ερευνθτικά κζντρα και επιςτθμονικά πάρκα.
Κατά τθ φάςθ ολοκλιρωςθσ τθσ φιλοξενίασ και τθσ επικείμενθσ «εξόδου» του ςτθν αγορά ο
υποψιφιοσ επιχειρθματίασ κα υποςτθρίηεται για τθν προϊκθςθ και προβολι τθσ μελλοντικισ
επιχείρθςισ του και των υπθρεςιϊν που προςφζρει.
Οι υπθρεςίεσ φιλοξενίασ / εκκόλαψθσ κα προςφζρονται καταρχιν για (6) μινεσ, με δυνατότθτα
επζκταςθσ, ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, ςτουσ (12) μινεσ.
Ενζργεια 3.2.3: Ραροχι υπθρεςιϊν αναδοχισ και παρακολοφκθςθσ από δίκτυο ζμπειρων
αναδόχων
Κατά τθ διαδικαςία τθσ φιλοξενίασ αυτό που δοκιμάηεται, περιςςότερο και από τθ ςυγκεκριμζνθ
επιχειρθματικι πρόταςθ είναι θ ικανότθτα του νζου υποψιφιου επιχειρθματία να δράςει επί του
πεδίου και θ ευςτοχία των αποφάςεων και του ςχεδιαςμοφ του. Οι παράμετροι αυτζσ
βελτιϊνονται και εξελίςςονται κατά τθν περίοδο τθσ φιλοξενίασ με τθν παροχι, ανάλογα με τισ
ειδικζσ απαιτιςεισ κάκε υποψιφιου νζου επιχειρθματία, ςφγχρονων υπθρεςιϊν αναδοχισ και
παρακολοφκθςθσ από δίκτυο ζμπειρων αναδόχων – ςτελεχϊν επιχειριςεων και εμπειρογνωμόνων
(από ΑΕΛ, Ερευνθτικά Κζντρα, κτλ).
Θ Ενζργεια αυτι περιλαμβάνει καταρχιν τθ διαδικαςία προςζλκυςθσ και επιλογισ ζμπειρων
ςτελεχϊν επιχειριςεων και εμπειρογνωμόνων - αναδόχων που είναι ςε κζςθ να προςφζρουν τισ
υπθρεςίεσ αναδοχισ που απαιτοφνται ςτουσ υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ. Στο πλαίςιο τθσ
προετοιμαςίασ των επιλεχκζντων ςτελεχϊν-αναδόχων, παρζχεται ςχετικι ενθμζρωςθ για τουσ
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ςκοποφσ τθσ Ρράξθσ και των Υποζργων και ςφντομθ επιμόρφωςθ ςε εκπαιδευτικά κζματα (βαςικζσ
αρχζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων, βαςικζσ αρχζσ mentoring).
Οι υπθρεςίεσ αναδοχισ περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων:
–

απλι εξατομικευμζνθ ι ςυλλογικι πλαιςίωςθ (π.χ. υποςτιριξθ του ςχεδιαςμοφ
επιχειρθματικοφ ςχεδίου)

–

υποςτιριξθ ςε κζματα διερεφνθςθσ των αναγκϊν τθσ αγοράσ, δικτφωςθσ με κρίςιμουσ
κρίκουσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ, εντοπιςμοφ πελατϊν, τοποκζτθςθσ προϊόντοσ,
τεχνικϊν λφςεων, χρθματοδοτικϊν λφςεων κ.λπ.

Θ υποςτιριξθ παρζχεται με διάφορεσ εναλλακτικζσ μορφζσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ, όπωσ
ενδεικτικά κατ’ ιδίαν ςυναντιςεισ των ζμπειρων ςτελεχϊν με τουσ υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ,
επικοινωνία μζςω διαδικτφου, οργάνωςθ και διενζργεια εργαςτθρίων (workshops) με ςκοπό τθν
ανταλλαγι τεχνογνωςίασ.
Ραραδοτζα τθσ Δραςτθριότθτασ 3.1 αποτελοφν τα:
Ρ1: Φάκελοσ επιλογισ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενδεικτικά ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προςζλκυςθσ, κινθτοποίθςθσ,
ςυμμετοχισ και επιλογισ νζων υποψθφίων επιχειρθματιϊν προσ ζνταξθ, αρχείο υποψθφίων /
ενδιαφερομζνων, πρότυπα τεφχθ ςφμβαςθσ αναδοχισ και παρεχομζνων υπθρεςιϊν, κλπ.
Ρ2: Φάκελοσ παροχισ υπθρεςιϊν φιλοξενίασ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενζργειεσ φιλοξενίασ νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν, όπωσ ενδεικτικά
οργάνωςθ χϊρων γραφείου με βαςικό εξοπλιςμό και υποδομζσ, παροχι υπθρεςιϊν λειτουργίασ
και διοικθτικισ υποςτιριξθσ τθσ φιλοξενίασ και αναδοχισ, ανάπτυξθσ και λειτουργίασ υπθρεςιϊν
δικτφωςθσ, ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ, επικοινωνίασ, διαςφνδεςθσ και παρακολοφκθςθσ
εξζλιξθσ, κα
Ρ3: Φάκελοσ παροχισ υπθρεςιϊν αναδοχισ και παρακολοφκθςθσ
Ο Φάκελοσ περιλαμβάνει ενδεικτικά ενζργειεσ επιλογισ, ενθμζρωςθσ και προετοιμαςίασ
εξειδικευμζνων αναδόχων (εμπειρογνωμόνων και ζμπειρων ςτελεχϊν), ενζργειεσ παροχισ
υπθρεςιϊν αναδοχισ και παρακολοφκθςθσ προσ τουσ υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ, ενζργειεσ
διεξαγωγισ ειδικϊν εκδθλϊςεων (εργαςτιρια, θμερίδεσ, ςυναντιςεισ).
Τποζργο 4: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
Το ςυγκεκριμζνο Υποζργο υλοποιείται με εξωτερικό ανάδοχο και περιλαμβάνει τισ παρακάτω
διακριτζσ φάςεισ με τα αντίςτοιχα παραδοτζα:
Φάςθ 1: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ
Θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων των υποψιφιων επιχειρθματιϊν περιλαμβάνει προγράμματα
επιμόρφωςθσ. Τα επιμορφωτικά προγράμματα κα υλοποιθκοφν από τον Ανάδοχο ανάλογα με το
ρυκμό υποδοχισ και φιλοξενίασ των νζων υποψιφιων επιχειρθματιϊν από τθ δομι φιλοξενίασ που
ζχει δθμιουργιςει θ Ανακζτουςα Αρχι και με βάςθ τισ εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ των υποψιφιων
επιχειρθματιϊν. Συνολικά ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ τεςςάρων (4)
επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων διάρκειασ τουλάχιςτον 48 ωρϊν ζκαςτο.
Ο ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ κακϊσ και το εκπαιδευτικό και υποςτθρικτικό υλικό κα
περιλαμβάνει όλεσ τισ ενότθτεσ που κρίνονται απαραίτθτεσ ωσ βιματα ολοκλιρωςθσ μιασ
επιχειρθματικισ προςπάκειασ. Ενδεικτικά κα περιλαμβάνει κζματα όπωσ: ίδρυςθ, λειτουργία και
ανάπτυξθ επιχείρθςθσ, πτυχζσ τθσ επιχειρθματικότθτασ γνϊςθσ, εκπόνθςθ επιχειρθματικϊν
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ςχεδίων, διαςφάλιςθ ποιότθτασ, κατοχφρωςθ πνευματικισ ιδιοκτθςίασ, αναηιτθςθ
χρθματοδότθςθσ, αναηιτθςθ επιχειρθματικϊν εταίρων, ζρευνεσ αγοράσ, προϊκθςθ προϊόντων,
παραγωγι πρωτοτφπων, τεχνικζσ διαπραγμάτευςθσ, λογιςτικά, φορολογικά και κεςμικά κζματα,
οργάνωςθ και ςτελζχωςθ,
Ο Ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ των επιμορφωτικϊν προγραμμάτων κατακζτει ςχζδιο προγράμματοσ
το οποίο εγκρίνεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι.
Το υποςτθρικτικό και εκπαιδευτικό υλικό δφναται να τροποποιθκεί και επικαιροποιθκεί κατά τθ
διάρκεια του Υποζργου, ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν, με υποδείξεισ και ζγκριςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ.
Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ επιτυχοφσ
Ραρακολοφκθςθσ» ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.

παρακολοφκθςθσ

κα

απονζμεται

«Βεβαίωςθ

Θ δθμιουργία και παραγωγι του απαιτοφμενου υποςτθρικτικοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ,
αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.1.: Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ Επιμόρφωςθσ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικοφ και
Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ.
Θ υλοποίθςθ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.2.: Φάκελοσ Υλοποίθςθσ
Ρρογραμμάτων Επιμόρφωςθσ. Με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των προγραμμάτων
επιμόρφωςθσ, το ςυνολικό αυτό παραδοτζο κα περιλαμβάνει ζξι 6) Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ
(παραδοτζα Ρ2.1 ζωσ Ρ2.6), όπου κα αναφζρεται απολογιςτικά θ πρόοδοσ του προθγοφμενου
τριμινου και κα παρατίκεται το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό, ενϊ κα πραγματοποιείται και
προγραμματιςμόσ του επόμενου τριμινου.
Το τεκμθριωτικό υλικό κα περιλαμβάνει ενδεικτικά, κατάλογο εκπαιδευτϊν, κατάλογο
εκπαιδευόμενων, παρουςιολόγια εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων, ωρολόγιο πρόγραμμα
διδαςκαλίασ με αναφορά ςτισ κεματικζσ που καλφφκθκαν, ςυνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό που
χρθςιμοποιικθκε, ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ, ζντυπα και εκκζςεισ
υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ, ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ, αποδεικτικά υπθρεςιϊν, κτλ.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ κα πρζπει να εγκρικεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι
και να δφναται να επικαιροποιείται και αναπροςαρμόηεται με βάςθ τθν εξζλιξθ και τισ ανάγκεσ του
Υποζργου.
Φάςθ 2: Ραροχι Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ. Θ φάςθ αυτι περιλαμβάνει τθν Ραροχι
από τον Ανάδοχο Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν προσ τουσ 90 υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ.
Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει να καταρτίςει κοςτολογθμζνο κατάλογο υπθρεςιϊν από τον οποίο ο
υποψιφιοσ επιχειρθματίασ με τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ επιλζγει αυτζσ που
εξυπθρετοφν τθν υλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ του ςχεδίου. Ο κατάλογοσ Συμβουλευτικϊν
Υπθρεςιϊν, ενδεικτικά, κα περιλαμβάνει: εκπόνθςθ, αξιολόγθςθ και παρακολοφκθςθ
επιχειρθματικϊν ςχεδίων, μεταφορά τεχνογνωςίασ, πραγματοποίθςθ ερευνϊν αγοράσ, ενζργειεσ
προβολισ και επικοινωνίασ, ςυνεργαςία με εξειδικευμζνο τεχνικό/επιςτθμονικό προςωπικό, και
εργαςτιρια, προβολι και επικοινωνία, δικτφωςθ, υποςτιριξθ παραγωγισ προτφπων / πρωτοτφπων
παραγωγισ.
Ο μζςοσ όροσ των παρεχομζνων Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ αντιςτοιχεί ςε δφο (2)
ανκρωπομινεσ ανά ωφελοφμενο υποψιφιο επιχειρθματία.
Ο ςχεδιαςμόσ και θ δθμιουργία του καταλόγου αυτοφ, αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.3.: Κατάλογοσ
Ρροςφερομζνων Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν. Ο εν λόγω κατάλογοσ κα πρζπει να ζχει δυνατότθτεσ
επικαιροποίθςθσ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τθν ζγκριςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ υλοποίθςθ και ο απολογιςμόσ τθσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ προσ τουσ
ωφελουμζνουσ υποψθφίουσ επιχειρθματίεσ αποτελεί το Ραραδοτζο Ρ.4.: Φάκελοσ Ραροχισ
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Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Υποςτιριξθσ. Με ςτόχο τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των
προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, το ςυνολικό αυτό παραδοτζο κα περιλαμβάνει οκτϊ (8) Τριμθνιαίεσ
Εκκζςεισ (παραδοτζα Ρ4.1 ζωσ Ρ4.8), όπου κα αναφζρεται απολογιςτικά θ πρόοδοσ του
προθγοφμενου τριμινου και κα παρατίκεται το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό, ενϊ κα
πραγματοποιείται και προγραμματιςμόσ του επόμενου τριμινου.
Το τεκμθριωτικό υλικό κα περιλαμβάνει ενδεικτικά, κατάλογο ςυμβοφλων- εμπειρογνωμόνων,
κατάλογο υποςτθριηομζνων, εκκζςεισ (reports) ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ με αναφορά ςτισ
κεματικζσ που καλφφκθκαν και τον τρόπο ςυνεργαςίασ, το υλικό που χρθςιμοποιικθκε,
ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ, αποδεικτικά υπθρεςιϊν, κτλ. Κα περιλαμβάνει επίςθσ ςφντομθ
περίλθψθ-αναφορά ςτισ προτάςεισ επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν, χωρίσ να απαιτείται αναφορά
ςε εμπιςτευτικά ςτοιχεία, βάςει ςυγκεκριμζνου πλαιςίου εμπιςτευτικότθτασ και εχεμφκειασ
μεταξφ των ςυνεργαηομζνων.
Θ υλοποίθςθ των δφο φάςεων του Υποζργου τθσ Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ κα είναι ςταδιακι
κατά τμιματα - ομάδεσ υποψθφίων νζων επιχειρθματιϊν που κα εκδθλϊνουν ενδιαφζρον και κα
τυγχάνουν επιλογισ και ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ, ςε
περιοδικότθτα τθν οποία ορίηει θ Ανακζτουςα Αρχι, ανάλογα και με τθν εξζλιξθ και τισ ανάγκεσ
εκτζλεςθσ των ςυνολικϊν παρεμβάςεων ςτουσ δφο επιμζρουσ γεωγραφικοφσ άξονεσ
προτεραιότθτασ και μζχρι να ςυμπλθρωκεί ο ςτόχοσ των (90) ωφελουμζνων.

Τποζργο 5: Δράςεισ ενίςχυςθσ των υπθρεςιϊν Δια Βίου Μάκθςθσ ςτουσ νζουσ και τισ επιχειριςεισ
Δραςτθριότθτα 5.1: Συντονιςμόσ, Επιςτθμονικι Υποςτιριξθ και Ραρακολοφκθςθ τθσ Ρράξθσ
Για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των Υποζργων και των δραςτθριοτιτων τθσ Ρράξθσ απαιτείται θ
ςφςταςθ ομάδασ ζργου από ςτελζχθ και ςυνεργάτεσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Αναπτυξιακϊν
Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ, που κα αναλάβει το ςυντονιςμό/εποπτεία,
επιςτθμονικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ τθσ πράξθσ, με τθ ςυνδρομι, όπου απαιτείται,
ειδικϊν εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων.
Οι ενζργειεσ που κα υλοποιιςει θ ομάδα ζργου, που κα ςυςτακεί ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
δραςτθριότθτασ περιλαμβάνουν:
–

τον κακοριςμό των τεχνικϊν και λοιπϊν προδιαγραφϊν του ςυνόλου των διαγωνιςμϊν που
κα διενεργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ (Υποζργο 2, Υποζργο 4 και Υποζργο 6),

–

τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων απόφαςθσ υλοποίθςθσ του ζργου με ίδια μζςα για τα Υποζργα
1, 3 και 5

–

τον κακοριςμό των απαιτιςεων των προςκλιςεων εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν
ανάκεςθ ζργου ςε ειδικοφσ εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ, ςτισ περιπτϊςεισ που κα
απαιτθκεί, ςτο πλαίςιο των δραςτθριοτιτων των Υποζργων που κα υλοποιθκοφν με ίδια
μζςα από τθ Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ,

–

τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ δραςτθριοτιτων των
Υποζργων τθσ πράξθσ,

–

το ςυντονιςμό/εποπτεία και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του ςυνόλου των
δραςτθριοτιτων τθσ Ρράξθσ και γενικότερα τθ ςυνολικι εποπτεία τθσ Ρράξθσ.

Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 5.1 αποτελεί το Ρ1: Φάκελοσ δράςεων ωρίμανςθσ, διαχείριςθσ,
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Το παραδοτζο αποτελείται από:
–

Εξαμθνιαίεσ Εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων ωρίμανςθσ και διαχείριςθσ, που αφοροφν ςε:
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1.

τεφχθ προδιαγραφϊν διαγωνιςμϊν των Υποζργων 2, 4, 6 και τα ςχζδια απόφαςθσ
υλοποίθςθσ με ίδια μζςα των Υποζργων 1, 3, 5

2.

προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ανάκεςθ ζργου ςε ειδικοφσ
εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ

3.

διαχείριςθ διαγωνιςμϊν και ςυμβάςεων

4.

διαχείριςθ υλοποίθςθσ

–

Εξαμθνιαίεσ Εκκζςεισ παρακολοφκθςθσ/εποπτείασ πράξθσ και Υποζργων

–

1 Ενδιάμεςθ και 1 Τελικι Ζκκεςθ Εςωτερικισ Αξιολόγθςθσ

Δραςτθριότθτα 5.2: Δθμιουργία Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ
Θ δραςτθριότθτα αυτι αφορά ςτο ςχεδιαςμό και τθν ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ Ρλατφόρμασ
Διαςφνδεςθσ και Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ που να μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα ενιαίο περιβάλλον
δικτφωςθσ και βάςθ τεκμθρίωςθσ με τθν παροχι υλικοφ για τθν επιχειρθματικότθτα, τθν
καινοτομία και τθν εξωςτρζφεια, με ςκοπό:
–

τθ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και υποςτιριξθ πολιτικϊν και δράςεων ανάπτυξθσ
ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε κζματα επιχειρθματικότθτασ, καινοτομίασ και εξωςτρζφειασ
ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ δράςεων Δια Βίου Μάκθςθσ

–

τθ ςυγκζντρωςθ ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ και τθ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςτθν
Ελλάδα και το εξωτερικό

–

τθν υποςτιριξθ και ανάπτυξθ δικτυϊςεων μεταξφ των ενδιαφερομζνων, εμπλεκομζνων και
ωφελουμζνων με τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ ςθμείου αναφοράσ

–

τθν υποςτιριξθ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ,
ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ (coaching και mentoring)

–

τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και ενιαίου ψθφιακοφ χϊρου / περιβάλλοντοσ διαςφνδεςθσ
και επικοινωνίασ

Θ Ψθφιακι Βιβλιοκικθ κα εντάςςεται ςε μια ευρφτερθ και ολοκλθρωμζνθ πλατφόρμα
επικοινωνίασ του ΣΕΒ/ΣΤΕΓΘ για τθν ανάπτυξθ και υποςτιριξθ τθσ Καινοτομίασ / Εξωςτρζφειασ /
Επιχειρθματικότθτασ, με ςτόχο τθν ενοποίθςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν (services) προσ τουσ
τελικοφσ ωφελοφμενουσ και με μια ςφγχρονθ ψθφιακι παρουςία και ταυτότθτα.
Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 5.2 αποτελεί το Ρ2: Τεφχοσ Σχεδιαςμοφ και Τεκμθρίωςθσ
ςφγχρονθσ Ρλατφόρμασ Διαςφνδεςθσ και Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ
Δραςτθριότθτα 5.3: Διάδοςθ και Δθμοςιότθτα
Αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αποτελεί α) θ ανάπτυξθ και υλοποίθςθ δράςεων προβολισ,
ενθμζρωςθσ και κινθτοποίθςθσ / προςζλκυςθσ επιχειριςεων και ςτελεχϊν, κακϊσ και
εκπαιδευτϊν και ςυμβοφλων, β) δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ για τθ γνωςτοποίθςθ και
διάδοςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ρράξθσ και των υποζργων.
Το αντικείμενο τθσ Δραςτθριότθτασ αυτισ περιλαμβάνει όλο το ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό
δράςεων διάδοςθσ και δθμοςιότθτασ, όπωσ ενδεικτικά τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και
εργαςτθρίων (workshops), όπου ςυμμετζχουν ωσ ειςθγθτζσ ςτελζχθ τθσ Στζγθσ τθσ Ελλθνικισ
Βιομθχανίασ, ειδικοί επιςτιμονεσ, εμπειρογνϊμονεσ, ςτελζχθ του ΣΕΒ και ςτελζχθ των Αναδόχων
των Υποζργων. Οι ειδικοί αυτοί ειςθγθτζσ προετοιμάηουν ειδικζσ εκκζςεισ και ςυνοδευτικό υλικό
και παρουςιάηουν με αναλυτικό τρόπο τα αποτελζςματα από τθν υλοποίθςθ των υποζργων τθσ
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Ρράξθσ, ϊςτε να δθμιουργιςουν τισ ςυνκικεσ για τθν ευρφτερθ διάδοςι τουσ ςτο χϊρο των
επιχειριςεων.
Ραραδοτζο τθσ Δραςτθριότθτασ 5.3 αποτελεί το Ρ3 Φάκελοσ Διάδοςθσ και Δθμοςιότθτασ.
Το παραδοτζο περιλαμβάνει:
–

Ζνα (1) Σχζδιο / Ρλάνο Διάδοςθσ και Δθμοςιότθτασ

–

Εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων δθμοςιότθτασ και κινθτοποίθςθσ (ενδεικτικά
περιλαμβάνονται δθμοςιεφςεισ ςτον τφπο, ανακοινϊςεισ/αναρτιςεισ ςτο διαδίκτυο,
εκδθλϊςεισ κινθτοποίθςθσ κ.λπ.)

–

Εκκζςεισ απολογιςμοφ δράςεων διάχυςθσ αποτελεςμάτων πράξθσ και υποζργων

–

Ζντυπο και θλεκτρονικό υλικό (περιλαμβάνει ενδεικτικά ζντυπεσ εκδόςεισ, θλεκτρονικό
υλικό δικτυακισ πφλθσ κ.λπ.)

Με ςτόχο τθ μεγιςτοποίθςθ των αποτελεςμάτων του ζργου, θ υποςτιριξθ των επιμζρουσ
δραςτθριοτιτων κα βαςίηεται ςτισ επιμζρουσ ανάγκεσ υλοποίθςθσ και δφναται να παρζχεται:
–

από ομάδα ςτελεχϊν/ςυνεργατϊν διαφόρων ειδικοτιτων,

–

με βάςθ ςχετικι προεργαςία και ςχεδιαςμό πριν και μετά τισ επιμζρουσ ενζργειεσ,
ςυναντιςεισ και ςυςκζψεισ (back office support),

–

αξιοποιϊντασ κατά περίπτωςθ διάφορεσ εναλλακτικζσ τεχνικζσ και μζςα επικοινωνίασ
(επιτόπου ςυναντιςεισ, τθλεςυςκζψεισ, χριςθ internet, κα).

Σθμειϊνεται ότι ωφελοφμενοι από το Υποζργο 5 είναι το ςφνολο των ατόμων 20-64 ετϊν ςε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ) τα οποία ανζρχονται ςτα
950.

Τποζργο 6: Αξιολόγθςθ των Ρράξεων
Τα υποζργα προσ αξιολόγθςθ είναι τα εξισ :
Υποζργο 1: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν Ανάπτυξθ
Δεξιοτιτων και Λκανοτιτων Εξωςτρζφειασ
Υποζργο 2: Ολοκλθρωμζνα Ρρογράμματα, Ρρωτοβουλίεσ και Δικτυϊςεισ για τθν ανάπτυξθ
δεξιοτιτων και ικανοτιτων Καινοτομίασ
Υποζργο 3: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Φιλοξενία και Αναδοχι Νζων Επιχειρθματικϊν
Ρρωτοβουλιϊν
Υποζργο 4: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα – Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
Υποζργο 5: Δράςεισ ενίςχυςθσ των υπθρεςιϊν Δια Βίου Μάκθςθσ ςτουσ νζουσ και τισ επιχειριςεισ
Φάςεισ και Παραδοτζα του υποζργου
Το Ζργο περιλαμβάνει τισ παρακάτω φάςεισ με τα αντίςτοιχα παραδοτζα:
Φάςθ 1: Ανάπτυξθ αναλυτικοφ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ τθσ Αξιολόγθςθσ
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ είναι ο αναλυτικόσ ςχεδιαςμόσ του ζργου κακϊσ και ο
προγραμματιςμόσ τθσ αξιολόγθςθσ, με βάςθ τόςο τθν εξζλιξθ του φυςικοφ και οικονομικοφ
αντικειμζνου των υποζργων, όςο και το χρονοδιάγραμμα ολοκλιρωςθσ των Ρράξεων ςτο πλαίςιο
του ΕΣΡΑ 2007-2013.
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Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ προςδιορίηονται τα ακόλουκα :
–

Θ γενικι μεκοδολογία αξιολόγθςθσ τθσ Ρράξθσ, ςε επίπεδο ομάδων ςτόχου, εργαλείων
που χρθςιμοποιοφνται (αρικμόσ, είδοσ), κτλ.

–

Οι δραςτθριότθτεσ τθσ Ρράξθσ που αξιολογοφνται ϊςτε να καλφπτεται το ςφνολο των
Υποζργων των δφο Ρράξεων (ςτον Άξονα 7 και 8).

–

Οι ποςοτικοί δείκτεσ και οι παράμετροι που κα χρθςιμοποιθκοφν κα πρζπει να είναι
τουλάχιςτον αυτοί που χρθςιμοποιοφνται ςτα εγκεκριμζνα Τεχνικά Δελτία Ρράξθσ και
Υποζργων τθσ Ρράξθσ, όπωσ αυτά ιςχφουν, ενϊ ο Ανάδοχοσ προτείνει ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι ζνα επιπλζον ςφνολο δεικτϊν προκειμζνου να αξιολογθκοφν επιπλζον ποςοτικά και
ποιοτικά χαρακτθριςτικά των Ρράξεων (θ τελικι απόφαςθ για το ςφνολο των δεικτϊν
ανικει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι)

–

Οι ποιοτικοί δείκτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν, ϊςτε να αξιολογθκεί ο βακμόσ κάλυψθσ των
ςτόχων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τισ Ρράξεισ.

–

Θ ςυςχζτιςθ όλων των ανωτζρω ςτοιχείων με τθν αξιοποίθςθ των επιμζρουσ εντφπων
αξιολόγθςθσ που ζχουν κατά περίπτωςθ διακινθκεί και ςυγκεντρωκεί κατά τθν υλοποίθςθ
των πράξεων και υποζργων Εξωςτρζφειασ, Καινοτομίασ και Καινοτόμου
Επιχειρθματικότθτασ.

Θ κατανομι του ςτατιςτικοφ δείγματοσ και των επιςκζψεων είναι επαρκισ ανά γεωγραφικι
περιφζρεια ϊςτε να καλφπτονται και οι δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (Α.Ρ.7 και 8). Επίςθσ,
ςυνοδεφεται από αναλυτικι επιςτθμονικι και ςτατιςτικι τεκμθρίωςθ. Ειδικότερα, το δείγμα
καλφπτει το ςφνολο των γεωγραφικϊν περιφερειϊν, των υποζργων, των προγραμμάτων και
δράςεων ανά υποζργο και πρωτοβουλία ξεχωριςτά, με ςτόχο τθν πλιρθ κάλυψθ των
ςυμμετεχόντων (κάλυψθ 100% με email και τουλάχιςτον 30% τθλεφωνικά).
Αποτζλεςμα τθσ Φάςθσ 1 είναι το Ραραδοτζο Ρ1: Τεφχοσ Αναλυτικοφ Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ
τθσ Αξιολόγθςθσ των Ρράξεων “Ρρογράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθ
Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια” των Α.Ρ.7 & 8.
Φάςθ 2: Αξιολόγθςθ των Ρράξεων
Αντικείμενο τθσ φάςθσ αυτισ είναι θ ςυνεχισ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ
των Ρράξεων “Ρρογράμματα Δια Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθ Καινοτομία και τθν
Εξωςτρζφεια” των Α.Ρ.7 & 8.
Στο πλαίςιο τθσ ςυγκεκριμζνθσ φάςθσ πραγματοποιοφνται δφο (2) κφριοι κφκλοι αξιολογιςεων ανά
εξάμθνο, προκειμζνου ο πρϊτοσ κφκλοσ αξιολόγθςθσ να ολοκλθρωκεί τον Λανουάριο του 2015 και ο
δεφτεροσ κφκλοσ το Σεπτζμβριο του 2015 (οπότε και ολοκλθρϊνεται το φυςικό αντικείμενο όλων
των υποζργων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013).
Σε κάκε κφκλο αξιολόγθςθσ πραγματοποιοφνται τα ακόλουκα :
–

Αξιολόγθςθ ωσ προσ τθν ποιοτικι και ποςοτικι υλοποίθςθ των ςτόχων των Ρράξεων, τουσ
ποςοτικοφσ και ποιοτικοφσ δείκτεσ και ωσ προσ τθν εξζλιξθ του οικονομικοφ αντικειμζνου
(απορρόφθςθ χρθματοδοτικϊν πόρων).

–

Καταγραφι των τυχόν δυςκολιϊν που παρουςιάςτθκαν κατά τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων
και των επιμζρουσ Υποζργων, τόςο ςε ςχζςθ με τον αρχικό προγραμματιςμό, όςο και με
τθν εφαρμογι του προγράμματοσ γενικότερα.

–

Σφνκεςθ των αποτελεςμάτων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, προκειμζνου :

TEC A.E.
Παραδοτέο Π2.2

33

θ

2 ΕΚΚΕΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ «ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΤΘΝ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΞΩΣΤΕΦΕΛΑ»
1.

2.

να εξαχκοφν ςυμπεράςματα για τουσ ςτόχουσ των Ρράξεων, τθν υλοποίθςι τουσ και
τα αποτελζςματά τουσ ςτθν κοινωνία, επιχειρθματικι κοινότθτα, ςτελζχθ
επιχειριςεων, κτλ.
να διατυπωκοφν προτάςεισ για τθ ςυμπλιρωςθ των υφιςτάμενων ι/και μελλοντικϊν
Δράςεων Εξωςτρζφειασ, Καινοτομίασ και Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ.

Σθμειϊνεται ότι κάκε κφκλοσ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει τθν αξιολόγθςθ τόςο των ολοκλθρωμζνων
κφκλων κάκε παρζμβαςθσ, όςο και των εν εξελίξει κφκλων υλοποίθςθσ.
Αποτζλεςμα τθσ Φάςθσ 2 είναι δφο (2) Ραραδοτζα ωσ ακολοφκωσ :
Παραδοτζο Π2.1: Πρϊτθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των Πράξεων “Προγράμματα Δια Βίου
Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια” των ΑΠ7 & 8
και
Παραδοτζο Π2.2: Δεφτερθ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ των Πράξεων “Προγράμματα Δια Βίου
Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια” των ΑΠ7 & 8.
Συμπλθρωματικά παρζχεται θ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του ςυνολικοφ ζργου αξιολόγθςθσ,
μζςω τριμθνιαίων εκκζςεων εξζλιξθσ υλοποίθςθσ (progress report).
Τα παραδοτζα του ζργου υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι (πλιρωσ επεξεργάςιμθ)
και ςυνοδεφονται από επιτελικι ςφνοψθ (ςε μορφι παρουςίαςθσ powerpoint).
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1.3.2 Χαρακτηριςτικά του Ζργου
Το ζργο που υλοποιεί ο ΣΕΒ/ΣΤΕΓΘ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑΣ, ζχει τα ακόλουκα
χαρακτθριςτικά:
–

Το φυςικό αντικείμενο των Ρράξεων υλοποιείται τόςο με ιδία μζςα (αυτεπιςταςία) όςο και
με ανάκεςθ τθσ υλοποίθςθσ υποζργων ςε εξωτερικό ανάδοχο.

–

Τα Υποζργα 3 και 4 με αντικείμενο τθν Καινοτόμο Επιχειρθματικότθτα περιλαμβάνουν
μεγάλο αρικμό επί μζρουσ δράςεων και καταλαμβάνουν οικονομικά το μεγαλφτερο
ποςοςτό του προχπολογιςμοφ των Ρράξεων (περίπου 54% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ), γεγονόσ που αυξάνει τισ ανάγκεσ ςυντονιςμοφ, οργάνωςθσ υλοποίθςθσ
και παρακολοφκθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου. Τα Υποζργα 2, 1 και 5 καταλαμβάνουν
οικονομικά το 20, 17 και 9 τοισ εκατό αντίςτοιχα, περίπου των Ρράξεων.

–

Οι Ρράξεισ ζχουν ςχεδόν πανελλαδικι εμβζλεια και ςυνεπϊσ χαρακτθρίηονται από ςχετικά
μεγάλθ γεωγραφικι διαςπορά.

–

Στον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι των Ρράξεων εμπλζκονται κυρίωσ ο ΣΕΒ/ΣΤΕΓΘ και θ ΕΥΔ
του Ε.Ρ. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ».

–

Οι Ρράξεισ παρουςιάηουν ομοιότθτεσ με άλλεσ αρκετζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ
Δικαιοφχων του ΕΡ «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» όπωσ για παράδειγμα οι «Κυψζλεσ
Επιχειρθματικότθτασ».

–

Οι Ρράξεισ που καλείται να υλοποιιςει ο ΣΕΒ/ΣΤΕΓΘ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΒΛΟΜΘΧΑΝΛΑΣ
άπτονται ςθμαντικϊν εκνικϊν πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ Εκπαίδευςθσ και Δια Βίου
Μάκθςθσ που ςυμβάλουν ςτθ ςφνδεςθ τθσ εκπαίδευςθσ με τθν αγορά εργαςίασ, τθν
ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ ενθλίκων και τθν ενίςχυςθ του ανκρϊπινου κεφαλαίου
για τθν προαγωγι τθσ ζρευνασ και τθσ Καινοτομίασ.

1.3.3 Δείκτεσ Εκροϊν
Οι δείκτεσ εκροϊν όπωσ αυτοί ζχουν αναφζρονται ςτα τεχνικά δελτία των πράξεων, ανά άξονα
προτεραιότθτασ, παρατίκενται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:
Δείκτεσ Εκροών ΑΠ 7
Ονομαςία Δείκτθ (ι περιγραφι)

Μονάδα Μζτρθςθσ

Σιμι τόχοσ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ-Υποζργο 1)

Αρικμόσ

180.00

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ –Υποζργο 2)

Αρικμόσ

200.00

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε
προγράμματα δια βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ –Υποζργο 3&4)

Αρικμόσ

40.00

Σφνολο

Αρικμόσ

420.00

Ονομαςία Δείκτθ (ι περιγραφι)

Μονάδα Μζτρθςθσ

Σιμι τόχοσ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε

Αρικμόσ

220.00

Δείκτεσ Εκροών ΑΠ 8
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προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ -Υποζργο 1)
Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ -Υποζργο 2)

Αρικμόσ

260.00

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25-64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου εκπαίδευςθσ (τυπικισ, μθ
τυπικισ και άτυπθσ –Υποζργο 3&4)

Αρικμόσ

50.00

Σφνολο

Αρικμόσ

530.00

1.3.4 Προχπολογιςμοί
Ο προχπολογιςμόσ των Ρράξεων ανά Άξονα Ρροτεραιότθτασ μετά τθν ανάκεςθ των Υποζργων 2
και 4 ςε εξωτερικοφσ αναδόχουσ ζχει ωσ εξισ:
Προχπολογιςμόσ
Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 7

1.127.261,46 €

Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 8

1.432.591,24 €

ΤΝΟΛΟ

2.559.852,70 €
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2 Μεκοδολογικά θ Αξιολόγθςθ
2.1 Μεθοδολογική προςζγγιςη Αξιολόγηςησ
Ο ανάδοχοσ τθσ Αξιολόγθςθσ, ανζπτυξε και εφαρμόηει ζνα ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των δράςεων που
υλοποιικθκαν, του μθχανιςμοφ υλοποίθςθσ, κακϊσ και των διαδικαςιϊν, τόςο κατά τθ διάρκεια
τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςθσ, όςο και μετά τθ λιξθ των υποζργων τθσ Ρράξθσ: «Ρρογράμματα Δια
Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια» ςτουσ Άξονεσ
Ρροτεραιότθτασ 7 και 8 ςτο πλαίςιο του Ε.Ρ. «ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ ΚΑΛ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘ» (ΕΣΡΑ 20072013).
Στο ςφςτθμα αξιολόγθςθσ αυτό, το οποίο αναπτφχκθκε αναλυτικά ςτο παραδοτζο Ρ1,
χρθςιμοποιοφνται:
–

ποςοτικζσ, όςο και

–

ποιοτικζσ μζκοδοι

Για τθν ποςοτικι ςυλλογι ςτοιχείων υπάρχουν αρκετζσ τεχνικζσ. Ρλθροφορίεσ μποροφν να
ςυλλεχκοφν μζςω ερωτθματολογίων, μζςω παρατιρθςθσ ι ακόμα μζςω δευτερογενϊν πθγϊν.
Ραρόλα αυτά, δόκθκε ζμφαςθ ςτα ερωτθματολόγια, κακϊσ τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των
ποςοτικϊν τεχνικϊν ςυλλογισ ςτοιχείων, μποροφν να αναλυκοφν μζςα από αυτά.
Θ ποιοτικι προςζγγιςθ χρθςιμοποιικθκε ςυμπλθρωματικά προσ τθν ποςοτικι, κατά τθ διάρκεια
τθσ αξιολόγθςθσ. Χαρακτθριςτικό γνϊριςμα των ποιοτικϊν προςεγγίςεων, είναι ότι παρζχουν τθ
δυνατότθτα εμβάκυνςθσ και εκλζπτυνςθσ ποικίλων διαςτάςεων. Τα ςτοιχεία που ςυγκεντρϊνονται
με τθν ποιοτικι προςζγγιςθ, ςκιαγραφοφν όχι μόνο ςτάςεισ απόψεισ και ςυμπεριφορζσ, αλλά
επιπλζον αναςφρουν ςτθν επιφάνεια τισ διεργαςίεσ ςχθματιςμοφ τουσ, τυχόν μεταξφ τουσ
αλλθλεξαρτιςεισ, πτυχζσ και πλζγματα πρακτικϊν και ςχζςεων, που δεν είναι δυνατόν να
εντοπιςτοφν ι να κατανοθκοφν διαφορετικά. Εξίςου ςθμαντικά χαρακτθριςτικά των ποιοτικϊν
προςεγγίςεων, είναι θ ευκαμψία τθσ ςυλλογισ υλικοφ, θ διαπροςωπικι ςχζςθ που αναπτφςςεται
μεταξφ των δφο πλευρϊν και θ μορφι των ςτοιχείων τα οποία κα προκφψουν και τα οποία
καλφπτουν όλθ τθν κλίμακα τθσ ανκρϊπινθσ επικοινωνίασ.
Τα εργαλεία που χρθςιμοποιικθκαν ςυνολικά για τθ διεξαγωγι τθσ αξιολόγθςθσ ιταν:
–

Ζρευνα γραφείου - Βιβλιογραφικι ζρευνα, για τθν αξιολόγθςθ τθσ δομισ, τθσ οργάνωςθσ,
των διαδικαςιϊν, των υπθρεςιϊν και των αποτελεςμάτων κάκε είδουσ ενεργειϊν

–

Συνεντεφξεισ με:
1. Εκπαιδευτζσ
2. Συμβοφλουσ
3. Συμβοφλουσ εκπαιδευτζσ
4. Μζντορεσ
5. Coaches
6. Συντελεςτζσ Σχεδιαςμοφ, υλοποίθςθσ και διαχείριςθσ / παρακολοφκθςθσ

–

Ζρευνα πεδίου ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ με δομθμζνα ερωτθματολόγια.

Για τισ ανάγκεσ αξιολόγθςθσ των Ρράξεων του παρόντοσ ζργου, αναπτφχκθκαν και διενεργικθκαν
δυο διακριτζσ ζρευνεσ πεδίου.
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Θ πρϊτθ (χρονικά) ζρευνα, ζγινε με δομθμζνα ερωτθματολόγια που αναπτφχκθκαν με ευκφνθ των
ςυντονιςτϊν του ζργου -ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ι/και εξωτερικοφσ αναδόχουσ και
υλοποιικθκε κατά τθ διάρκεια του κάκε επιμζρουσ προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ ι
Συμβουλευτικισ ι άλλθσ μορφισ Υποςτιριξθσ (coaching, mentoring). Τα ερωτθματολόγια αυτά
διακινικθκαν από τουσ ςυντελεςτζσ του ζργου, ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ ι/και εξωτερικοφσ
αναδόχουσ. Θ ζρευνα αυτι ςτο παρόν παραδοτζο ονομάηεται «Ρρωτογενισ Ζρευνα Αξιολόγθςθσ
με βάςθ τα ερωτθματολόγια που διακινικθκαν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ Εξωτερικοφσ
Αναδόχουσ Υλοποίθςθσ» και κα αναφζρεται χάριν ςυντομίασ ωσ «αϋζρευνα». Τα ευριματα τθσ
ζρευνασ αυτισ αναπτφςςονται και αναλφονται ςτο πρϊτο παράρτθμα του παρόντοσ (υποπαραρτιματα 1α, 1β, 1γ, 1δ).
Θ δεφτερθ χρονικά ζρευνα (χάριν ςυντομίασ β’ ζρευνα), αναπτφχκθκε από τον Ανάδοχο τθσ
παροφςασ αξιολόγθςθσ, με δομθμζνα ερωτθματολόγια και θμι-δομθμζνουσ οδθγοφσ
ςυνεντεφξεων, τα οποία διακινικθκαν από τον Ανάδοχο τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ ςε δφο
φάςεισ: πριν τθν ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ και πριν τθν τελικι αξιολόγθςθ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ
αυτισ, αναπτφςςονται ςτο δεφτερο παράρτθμα του παρόντοσ. Θ καταγραφι των ςυνομιλιϊν ζγινε
γραπτϊσ, με τα πλιρθ ςτοιχεία του ερωτϊμενου, του αντικειμζνου του και τθσ ειδικότθτάσ του,
κακϊσ και τθσ περιοχισ (περιφζρεια, πόλθ), ϊςτε να διευκολυνκεί ακολοφκωσ θ αποδελτίωςθ, θ
οποία ταξινομεί τισ απαντιςεισ ανά ειδικότθτα, άξονα και ςυνολικά - ακροιςτικά των αξόνων. Στθ
ςυνζχεια οι ερωτϊμενοι κατζκεςαν ελεφκερα τισ απόψεισ τουσ, ςχετικά με τθν υλοποίθςθ των
Ρράξεων του ζργου, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν αποτελεςματικότθτα του προγράμματοσ που
ςυμμετείχαν, ςτα χαρακτθριςτικά τθσ ςυμμετοχισ τουσ και ςτισ τυχόν προτάςεισ βελτίωςθσ.
Τα ερωτθματολόγια και οδθγοί ςυνεντεφξεων που χρθςιμοποιικθκαν ςτισ δυο ζρευνεσ,
παρατίκενται ςτο τελευταίο παράρτθμα του παραδοτζου.
Θ Αξιολόγθςθ ςυνολικά, ζρχεται να απαντιςει ςτθν:
–

Αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των Ρράξεων και των
υποζργων

–

Συμβολι τθσ επίτευξθσ του ςκοποφ και των ςτόχων του Ρρογράμματοσ

–

Αποτίμθςθ του τρόπου υλοποίθςθσ και επάρκειασ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ

–

Αποτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ οργάνωςθσ και λειτουργίασ

–

Βακμό αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ

–

Βακμό κάλυψθσ των προςδοκιϊν των ςυμμετεχόντων

–

Ρροςτικζμενθ Αξία τθσ εφαρμογισ τθσ κυρίωσ ωσ προσ τθν εμπειρία και αποκτθκείςα
τεχνογνωςία

–

Αποτίμθςθ τθσ ςυμβολισ τθσ Ρράξθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ
(Creative Entrepreneurship)

–

Βακμό αποδοχισ τθσ από τουσ νζουσ και τουσ εν δυνάμει νζουσ επιχειρθματίεσ και
ανταπόκριςι τουσ

–

Αποτίμθςθ των υποςτθρικτικϊν μθχανιςμϊν

–

Αποτίμθςθ τθσ δθμοςιότθτασ

–

Διερεφνθςθ των Ρράξεων ωσ Ευρωπαϊκισ Καλισ Ρρακτικισ.

Αναλυτικά μεκοδολογικά ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ παρουςιάςτθκαν ςτο «Τεφχοσ Αναλυτικοφ
Σχεδιαςμοφ και Εφαρμογισ τθσ Αξιολόγθςθσ των Ρράξεων».
TEC A.E.
Παραδοτέο Π2.2

38

θ

2 ΕΚΚΕΣΘ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΩΝ ΡΑΞΕΩΝ «ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΜΑΚΘΣΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ
ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ, ΤΘΝ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΞΩΣΤΕΦΕΛΑ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: υνκετικι Αξιολόγθςθ του Ζργου
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3 Τποζργο 1: Εξωςτρζφεια
Ππωσ αναφζρκθκε ςτθν ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ, για τθν αξιολόγθςθ του ζργου
χρθςιμοποιικθκαν τα ευριματα δφο διακριτϊν ερευνϊν και ςυνεντεφξεων με τουσ ωφελοφμενουσ
και τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο ζργο. Στο ςθμείο αυτό, γίνεται θ ςφνκεςθ των κφριων ευρθμάτων των
δυο διακριτϊν ερευνϊν μζςω των ερωτθματολογίων και των ςυνεντεφξεων, που
πραγματοποιικθκαν για τισ ανάγκεσ του ζργου «Αξιολόγθςθ των Ρράξεων: Ρρογράμματα Δια Βίου
Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια». Ππου υπάρχει
διάκριςθ ςτα ευριματα των δυο ερευνϊν, αυτζσ αναφζρονται ωσ «α’ ζρευνα» αυτι που ζγινε με
βάςθ τα ερωτθματολόγια που ανζπτυξαν ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και «β’ ζρευνα», αυτι
του αναδόχου εξωτερικισ αξιολόγθςθσ και ςυντάκτθ του παρόντοσ. Θ ςυνκετικι αξιολόγθςθ
γίνεται ανά Υποζργο, κακϊσ όπωσ προαναφζρκθκε, θ επιμζρουσ ανάλυςθ ανά Ρρόγραμμα/ τόπο
υλοποίθςθσ / άξονα προτεραιότθτασ παρουςιάηεται ςτα παραρτιματα.

3.1 Οι ωφελοφμενοι-ςτελζχη επιχειρήςεων
Οι ωφελοφμενοι που απετζλεςαν το δείγμα των δφο ερευνϊν, ςτθν πλειοψθφία τουσ ιταν ςτελζχθ
μικρομεςαίων επιχειριςεων και ιδιοκτιτεσ οικογενειακϊν ι μικρϊν επιχειριςεων. Σθμαντικι ιταν
όμωσ και θ ςυμμετοχι ςτελεχϊν μεγαλφτερων ςχετικά επιχειριςεων.
Το εφροσ διαςποράσ θλικιϊν του δείγματοσ ςτθν ζρευνα των δράςεων τθσ Εξωςτρζφειασ ιταν
μεγάλο, όπωσ ιταν αναμενόμενο. Σθμαντικό κεωρείται το εφρθμα από τθν ζρευνα του αναδόχου
αξιολόγθςθσ, ότι το 7% του δείγματοσ ιταν κάτω των 30 ετϊν, ενϊ θ μζςθ θλικία ιταν τα 39,6 ζτθ.
Το μορφωτικό τουσ επίπεδο ιταν επίςθσ ευρφ (β’ ζρευνα): περιελάμβανε από απόφοιτουσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ζωσ κατόχουσ διδακτορικοφ τίτλου. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν και
διδακτορικϊν τίτλων ςτο δείγμα ιταν 24%. Σε διαφορετικό επίπεδο κυμαινόταν και θ εμπειρία
τουσ ςτο αντικείμενο. Υπιρχαν ζμπειρα ςτελζχθ, αλλά και ςτελζχθ χωρίσ κακόλου εμπειρία ςε
εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ.
Συςχετίηοντασ τισ απαντιςεισ των εκπαιδευομζνων και εκπαιδευτϊν των δυο ερευνϊν, πρόεκυψε
ότι μεταξφ των τμθμάτων των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ που δθμιουργικθκαν, υπιρχε
ανομοιογζνεια. Αυτό, χαρακτθρίςτθκε από τουσ εκπαιδευτζσ ωσ αρνθτικό ςτοιχείο του
προγράμματοσ. Σε αντίκεςθ όμωσ, οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ, αξιολόγθςαν το ςτοιχείο αυτό
ωσ κετικό, κακϊσ:
–

υπιρξε ςθμαντικι μεταφορά τεχνογνωςίασ, όχι μόνο από τουσ εκπαιδευτζσ / ςυμβοφλουσ
προσ τουσ εκπαιδευόμενουσ, αλλά και οριηόντια ςτο τμιμα,

–

δθμιουργικθκαν γνωριμίεσ και δεςμοί μεταξφ των ςυμμετεχόντων, κακϊσ υπιρξε
καταγραφι περιπτϊςεων που οι πιο ζμπειροι, υποςτιριηαν τουσ λιγότερο ζμπειρουσ,

–

αυξικθκαν οι δυνατότθτεσ δικτφωςθσ μεταξφ ςτελεχϊν από μθ ομοειδείσ επιχειριςεισ.

Ππωσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ του δείγματοσ, οι ωφελοφμενοι ζδειξαν μεγάλο ενδιαφζρον
για τθ ςυμμετοχι τουσ. Θ άποψθ των ςυντελεςτϊν (εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων) κατά 82%, είναι ότι
οι ωφελοφμενοι είχαν πολφ μεγάλο και μεγάλο ενδιαφζρον τόςο για τθν εκπαίδευςθ, όςο και για
τθ ςυμβουλευτικι. Για τουσ ίδιουσ ωφελοφμενουσ ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ τουσ ςτθν β’
ζρευνα, θ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα ιταν ςθμαντικι. Θ αφετθρία για προςπάκεια για ζνταξθ
ςτο πρόγραμμα δεν ιταν μονομερισ. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ οριςμζνοι εργοδότεσ κινθτοποίθςαν
τα ςτελζχθ τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ, αφοφ αυτι θ ςυμμετοχι κα προςζδιδε οφζλθ ςτθν ίδια τθν
επιχείρθςθ, ςε άλλεσ περιπτϊςεισ όμωσ ςυνζβθ το αντίςτροφο: οι εργαηόμενοι ηιτθςαν από τθν
επιχείρθςθ να ςυμμετάςχουν και το πζτυχαν.
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Οι ίδιοι οι ωφελοφμενοι-ςτελζχθ επιχειριςεων, ζδειξαν αρκετά υψθλό βακμό ικανοποίθςθσ για τισ
διάφορεσ ενζργειεσ που περιελάμβανε το υποζργο. Ο δείκτθσ υψθλοφ βακμοφ ικανοποίθςθσ ςτθν
εκπαίδευςθ (α’ ζρευνα), κυμάνκθκε ςτα περιςςότερα αξιολογικά ερωτιματα από 84% ωσ 89%.
Ομοίωσ ςε διάφορεσ παραμζτρουσ που αξιολογικθκαν για τθ ςυμβουλευτικι, θ ικανοποίθςθ
κυμάνκθκε από 85% ωσ 93% περίπου. Στθ β’ ζρευνα τα παραπάνω επιβεβαιϊνονται. Μόνο ςτο 10%
δεν επιβεβαιϊκθκαν ςε ικανοποιθτικό βακμό, οι αρχικζσ τουσ προςδοκίεσ. Το 85% δθλϊνει ότι από
τθ ςυμμετοχι του ςτο πρόγραμμα βελτιϊκθκαν από αρκετά ωσ πάρα πολφ οι δεξιότθτεσ και
ικανότθτεσ εξωςτρζφειασ.
Μικρισ κλίμακασ προβλιματα ςθμειϊκθκαν ςφμφωνα με τισ απαντιςεισ του δείγματοσ και
αφοροφςαν κυρίωσ τθν ζλλειψθ χρόνου ςε θμεριςια βάςθ. Ρροτάκθκε για τθν άμβλυνςθ του
προβλιματοσ και πραγματοποιικθκε, να υπάρχει ευελιξία ςτισ ϊρεσ τθσ ςυμβουλευτικισ και θ
φυςικι παρουςία του ςυμβοφλου να γίνεται για μεγαλφτερο διάςτθμα αλλά λιγότερεσ ϊρεσ
θμερθςίωσ. Επιπλζον, ςφμφωνα με τα ποιοτικά ευριματα τθσ β’ ζρευνασ, απουςίαηε θ παροχι
κινιτρου, κυρίωσ λόγω μθ εμφανοφσ αποτελζςματοσ. Αυτό ανιχνεφκθκε ςε περιοριςμζνθ ςχετικά
κλίμακα. Οριςμζνοι εργαηόμενοι εκπαιδευόμενοι πιζηονταν να ςυμμετζχουν και οριςμζνοι
επιχειρθματίεσ προφαςίηονταν τθν ζλλειψθ χρόνου, αδυνατϊντασ να κατανοιςουν το παρεχόμενο
εργαλείο και βοικθμα.
Σφμφωνα με τθ δεφτερθ χρονικά ζρευνα, το 71% των εταιρειϊν υλοποιοφν από μζτριο ωσ
εξαιρετικό βακμό ςιμερα το ςχζδιο εξωςτρζφειασ που ανζπτυξαν, ενϊ οι υπόλοιπεσ, παρόλο που
δεν προχϊρθςαν ςτθ υλοποίθςθ του Σχεδίου (πικανότατα ςε ςυνάρτθςθ με τα ανωτζρω
προβλιματα), αναφζρουν ότι είναι μια πολφ χριςιμθ ενζργεια.
Ακόμα, όπωσ διατυπϊκθκε κυρίωσ από τουσ ςυμβοφλουσ, αλλά και από πλευράσ ςτελεχϊν
επιχειριςεων που αυκόρμθτα το ςθμείωςαν ςτθν ζρευνα χωρίσ να υπάρχει ςχετικι ερϊτθςθ,
κάποιεσ επιχειριςεισ δεν τροφοδοτοφςαν τουσ ςυμβοφλουσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία,
προφαςιηόμενεσ το απόρρθτο του περιεχομζνου κάποιων τζτοιων ςτοιχείων. Οι ςφμβουλοι ςε
ποςοςτό 24%, το ανζδειξαν ωσ ςθμαντικότερο πρόβλθμα.

3.2 Οι εκπαιδευτζσ
Οι εκπαιδευτζσ που επελζγθςαν να ςυμμετάςχουν ςτο Υποζργο, ςυμμετείχαν αρχικά ςε
εκπαίδευςθ εκπαιδευτϊν διάρκειασ 18 ωρϊν. Σφμφωνα με τα ευριματα τθσ ζρευνασ, ςε ζνα μόνο
πρόγραμμα, αυτό τθσ Θπείρου του ΑΡ7, παρατθρικθκε να το αναλαμβάνει εξ ολοκλιρου ζνασ
εκπαιδευτισ. Δυο ακόμα προγράμματα, υλοποιικθκαν από 2 εκπαιδευτζσ. Σε 9 προγράμματα
δίδαξαν 3 εκπαιδευτζσ και ςε 5 προγράμματα 4 εκπαιδευτζσ. Θ ςυμμετοχι περιςςότερων του ενόσ
εκπαιδευτϊν ςε κάποιο πρόγραμμα, δθλϊνει υψθλότερθ ειδίκευςθ του εκπαιδευτι ςε
ςυγκεκριμζνεσ ενότθτεσ, άρα αφξθςθ τθσ ποιότθτασ υλοποίθςθσ. Υπό αυτό το πρίςμα το ανωτζρω
αξιολογείται πολφ κετικά, εκτιμϊντασ ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ Θπείρου, θ ςυμμετοχι ενόσ μόνο
εκπαιδευτι ερμθνεφεται εφκολα λόγω δυςκολιϊν πρόςβαςθσ και απουςίασ πολλϊν ενδεδειγμζνων
λφςεων.
Στθν αϋ ζρευνα, οι εκπαιδευτζσ αξιολογικθκαν και ςτα δυο διακριτά ερωτθματολόγια: το
ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ και το ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ
αποκλειςτικά των εκπαιδευτϊν.
Στο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ, οι ερωτιςεισ αφοροφςαν τζςςερισ
διαφορετικζσ παραμζτρουσ τθσ εκπαίδευςθσ. Θ ςυνολικι εικόνα από τισ αξιολογιςεισ είναι πολφ
κετικι. Τα τζςςερα κριτιρια ςτθ 10βακμθ κλίμακα αξιολογικθκαν με 8,10 ςτθν Εφαρμογι
καινοτόμων μεκόδων διδαςκαλίασ, με 8,67 ςτο Ενδιαφζρον των ειςθγιςεων/ διαδοχικότθτα
ανάπτυξθσ κεμάτων, με 9,09 ςτθ Δυνατότθτα που δόκθκε από τουσ εκπαιδευτζσ ςτουσ
ωφελοφμενουσ να ςυμμετάςχουν ενεργά και με 9,36 ςτθν Επικοινωνία των εκπαιδευτϊν με τουσ
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εκπαιδευόμενουσ. Οι ερωτιςεισ αυτζσ ςυγκζντρωςαν με αντίςτοιχθ ςειρά 21,2%, 32,2%, 47,8% και
54,6% απόλυτθσ ικανοποίθςθσ (δείκτθσ ποςοςτοφ άριςτθσ ικανοποίθςθσ, δθλ αξιολόγθςθ με 10).
Ο αρικμθτικόσ μζςοσ τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν, για όλα τα επιμζρουσ κριτιρια,
ςτο ειδικό για αυτοφσ ερωτθματολόγιο, ιταν επίςθσ πολφ υψθλόσ, κακϊσ ανιλκε ςε 9,1 ςτθ
10βακμθ κλίμακα. Στο 54,6% ανιλκαν οι άριςτεσ αξιολογιςεισ ςυνολικά ςτουσ εκπαιδευτζσ.
Επίςθσ, με ικανοποίθςθ πάνω από 88% (90,8%, 89,1%, 88,4% και 88,3%) αξιολογικθκαν τα 4
ςθμαντικότερα κατά τθ γνϊμθ του αναδόχου αξιολόγθςθσ, κριτιρια του ερωτθματολογίου:
Επιςτθμονικι επάρκεια, Μεταδοτικότθτα, Αξιοποίθςθ του χρόνου ειςιγθςθσ και φνδεςθ κεωρίασ
με πράξθ. Δεν υπιρξαν διαφοροποιιςεισ άξιεσ αναφοράσ μεταξφ των αξιολογιςεων των
εκπαιδευτϊν ςτα προγράμματα των δυο αξόνων προτεραιότθτασ, ϊςτε να κεωρθκεί ότι κάποιοι εκ
των εκπαιδευτϊν προςζφεραν υπθρεςίεσ κατϊτερεσ του αναμενομζνου ι ςε ςχζςθ με τουσ
υπόλοιπουσ.
Αντίςτοιχθσ μορφισ ικανοποίθςθ των ωφελοφμενων του δείγματοσ, αποτυπϊνεται και ςτο
ερωτθματολόγιο που ανζπτυξε ο ανάδοχοσ αξιολόγθςθσ. Στα τζςςερα αξιολογικά ερωτιματα για
τθ ςυμβολι των εκπαιδευτϊν, θ πολφ υψθλι και υψθλι ικανοποίθςθ ιταν από 66% ωσ 78%. Οι
δφο μικρότεροι βακμοί ικανοποίθςθσ, 1 και 2 ςε 5βακμθ κλίμακα, δεν ξεπζραςαν κατά μζςο όρο το
8,5%.
Αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτθν ανοικτι ερϊτθςθ «Ποιο υπιρξε κατά τθ γνϊμθ ςασ το δυνατότερο
ςθμείο (μια αναφορά) του προγράμματοσ;», θ απάντθςθ οι εκπαιδευτζσ ιταν θ δεφτερθ ςυχνότερθ
με 26%.
Σθμειϊνεται, ότι πλιρθσ και εισ βάκοσ ανάλυςθ όλων των κριτθρίων και των δυο ερευνϊν,
αναπτφςςεται ςτα Ραραρτιματα 1 και 2.

3.3 Οι ςφμβουλοι, η ςυμβουλευτική και η Δικτφωςη
Οι ςφμβουλοι και θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, αξιολογικθκαν από τα ςτελζχθ των επιχειριςεων
ςτθ βάςθ δυο διακριτϊν δομθμζνων ερωτθματολογίων ςτθν α’ ζρευνα. Από τθν ανάλυςθ των
ευρθμάτων, προκφπτει μια πολφ κετικι άποψθ τόςο για τθν υποςτιριξθ που παρείχαν οι
ςφμβουλοι, όςο και για τθν αξία και βοικεια τθσ ςυμβουλευτικισ. Οι ςφμβουλοι αξιολογικθκαν
ςτθ βάςθ εννζα κριτθρίων και ςε όλα, οι αξιολογιςεισ που δόκθκαν ζχουν αρικμθτικό μζςο από
8,5 ωσ 9,5 ςε 10βακμθ κλίμακα, δθλαδι άγγιξαν ςχεδόν το άριςτα. Ανάλογθ περίπου αξιολόγθςθ,
είχε κακζνα από τα επτά κριτιρια με τα οποία αξιολογικθκε θ υποςτιριξθ που προςζφεραν οι
ςφμβουλοι. Τα κριτιρια αυτά αξιολογικθκαν από τουσ ωφελοφμενουσ του δείγματοσ από 8,16 ζωσ
8,95 ομοίωσ ςε 10βακμθ κλίμακα.
Στθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, θ ςυμβολι του ςυμβοφλου εξωςτρζφειασ κεωρείται
άριςτθ ι πολφ καλι ςε ζξι αξιολογικά ερωτιματα ςε ποςοςτά από 54% ωσ 78% , ενϊ θ χαμθλι
βακμολόγθςθ δεν υπερβαίνει το 3%-5%. Από τα ςτοιχεία που αξιολογικθκαν ωσ ςυμβολι του
ςυμβοφλου, τα Κρίςιμα ςτοιχεία επιτυχίασ/ επίτευξθ εξωςτρζφειασ αξιολογικθκαν 67% πολφ κετικά
και κετικά, οι Αγορζσ –ςτόχοσ και προϊόντα (προδιαγραφζσ, δίκτυα κ.α.) κατά 62%, θ Επιχειρθματικι
ςτρατθγικι και ςτοχοκζτθςθ ανάπτυξθσ εξαγωγϊν ςε 64%, ενϊ θ απόκτθςθ γνϊςεων και ανάπτυξθ
ςχεδίου εξωςτρζφειασ 78%.
Ρολφ ςθμαντικό αξιολογείται ότι το 61% του δείγματοσ, ςτθν ερϊτθςθ ε ποιο βακμό εφαρμόςατε το
ςχζδιο εξωςτρζφειασ που αναπτφξατε; απάντθςε ςε βακμό υψθλότερο του μετρίου, αποκαλφπτοντασ
ζτςι, ότι παρά το ότι θ τελικι επίτευξθ υλοποίθςθσ εξωςτρεφϊν δράςεων από τισ επιχειριςεισ δεν ανικει
ςτουσ μετριςιμουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ του ζργου, εν τοφτοισ τα αποτελζςματα υπιρξαν και
χαρακτθρίηονται αξιόλογα. Αναφζρκθκε, ότι και άλλα άτομα εκτόσ προγράμματοσ αλλά εντόσ τθσ
επιχείρθςθσ, παρακολουκοφςαν τισ ςυναντιςεισ ςυμβουλευτικισ και μάλιςτα ικελαν να ςυμμετάςχουν
και ςυμμετείχαν ςτθ ςφνταξθ του Σχεδίου. Το καινοτόμο για όλουσ, αλλά ειδικότερα για τουσ πιο
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ζμπειρουσ ωφελοφμενουσ, ιταν ο ςυνδυαςμόσ κεωρίασ και πράξθσ, με τθν υποςτιριξθ του ςυμβοφλου
ςτον χϊρο τουσ. Μεγάλθσ ςθμαςίασ αναδείχκθκε το γεγονόσ ότι όςεσ επιχειριςεισ ικελαν να γίνουν
περιςςότερο εξωςτρεφείσ, ζδωςαν μεγαλφτερθ ςθμαςία ςτθ ςυμβουλευτικι, θ οποία εξειδικευόταν ςτισ
ανάγκεσ των επιχειριςεων. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα θ ςφνταξθ του Σχεδίου να γίνει με μεγάλο ηιλο και
προςπάκεια. Σε οριςμζνεσ μάλιςτα περιπτϊςεισ, οι επιχειριςεισ ζχουν ιδθ ενςωματϊςει το
επιχειρθματικό ςχζδιο που ανζπτυξαν τα ςτελζχθ ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ και το υλοποιοφν.
Ακόμα, πολφ κετικό χαρακτθρίηεται, ότι το ζργο ςυνζβαλε ϊςτε ςε 8 ςτισ 10 επιχειριςεισ – χριςτεσ, θ
κουλτοφρα ςε κζματα εξωςτρζφειασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ βελτιϊκθκε από αρκετά ωσ πάρα πολφ ςε
ποςοςτό 84%.
Για τθ δικτφωςθ, ςτθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, ςτθν ερϊτθςθ Πόςο χριςιμεσ ιταν οι
ενθμερωτικζσ
εκδθλϊςεισ
(θμερίδεσ
δικτφωςθσ)
που
παρακολουκιςατε
(εφόςον
πραγματοποιικθκαν ςτθν περιοχι ςασ); το 51% των ωφελουμζνων του δείγματοσ απαντά πάρα
πολφ και πολφ και το 24% απαντά αρκετά. Ακόμα, ςτισ ανοικτζσ ερωτιςεισ, οι απαντιςεισ
ςτζκονται κετικά απζναντι ςτθν ανομοιογενι ςφνκεςθ των τμθμάτων, γιατί όπωσ λζνε αυτι θ
ανομοιογζνεια τουσ βοικθςε ςτθν δικτφωςθ.

3.4 Η υλοποίηςη τησ επιμόρφωςησ
Θ επιμόρφωςθ αξιολογικθκε κετικά από τουσ ωφελοφμενουσ που ςυμμετείχαν ςτισ δυο ζρευνεσ.
Ο αρικμθτικόσ μζςοσ (α’ ζρευνα) των 5 πρϊτων κριτθρίων με τα οποία αξιολογικθκε το
περιεχόμενο του προγράμματοσ ςτο ςφνολο του υποζργου, ιταν
8,67 για τθν Ανταπόκριςθ ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ,
8,68 για τθ φνδεςθ κεωρίασ με πράξθ,
8,72 για τθν Ανταπόκριςθ ςτισ προςδοκίεσ των εκπαιδευομζνων/Ενδιαφζρον
προγράμματοσ,
8,78 για τισ Γνϊςεισ που προςζφερε το πρόγραμμα και
8,80 για τθ Χρθςιμότθτα του προγράμματοσ για τθν επαγγελματικι εξζλιξθ.
Θ αξιολόγθςθ αυτι ςτθ 10βακμθ κλίμακα από ζνα μεγάλο δείγμα, δείχνει υψθλό βακμό αποδοχισ.
Το ζκτο κριτιριο, το οποίο ιταν θ Δυςκολία του προγράμματοσ, αξιολογικθκε με 7,35.
Χαρακτθριςτικό τθσ όμωσ ιταν, οι μεγάλεσ αποκλίςεισ που εμφανίςτθκαν, αφοφ αρκετοί το
βακμολόγθςαν με 2 ι 3 ςτα 10, δθλαδι τουσ φάνθκε μικρόσ ο βακμόσ δυςκολίασ, ενϊ αρκετοί
ακόμα με 10/10 δθλαδι το χαρακτιριςαν ωσ πολφ υψθλοφ βακμοφ δυςκολίασ. Σε αυτιν τθν
ερϊτθςθ εμφανίηονται οι μεγαλφτερεσ αποκλίςεισ ςτθν αξιολόγθςθ του Υποζργου ςυνολικά.
Θ Οργάνωςθ του προγράμματοσ αξιολογικθκε ομοίωσ πολφ κετικά με βακμολογικι αποτφπωςθ
από 8,39 ωσ 8,78 ςτα 4 κριτιρια που χρθςιμοποιικθκαν, με χαμθλότερο ςτθν ομοιογζνεια του
κάκε τμιματοσ. Να ςθμειωκεί ότι είναι γενικό χαρακτθριςτικό ςε ενζργειεσ Δια Βίου Μάκθςθσ, ότι
υψθλι ομοιογζνεια τμθμάτων, είναι ςχεδόν αδφνατον να επιτευχκεί. Οι άριςτεσ βακμολογίεσ ανά
κριτιριο ιταν από 31% ωσ 40%.
Στθν β’ ζρευνα θ ικανοποίθςθ από τθν εκπαίδευςθ αξιολογικθκε κετικά και πολφ κετικά κατά μζςο
όρο από το 73% του δείγματοσ. Θ ικανοποίθςθ των ωφελουμζνων ςτελεχϊν επιχειριςεων από τθν
οργάνωςθ ανιλκε ςε υψθλό και πολφ υψθλό βακμό κατά 85% ωσ προσ τισ υποδομζσ, κατά 65% για
τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ (με μόνο 7% χαμθλι ικανοποίθςθ ςτο δείκτθ αυτό) και κατά 63% από
τθ διάρκεια τθσ ςυμβουλευτικισ (με 9% χαμθλι ικανοποίθςθ). Να ςθμειωκεί όμωσ, ότι ςτισ
προτάςεισ βελτίωςθσ το 21% ςθμείωςε ότι επικυμοφςε μεγαλφτερθ διάρκεια.
Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των εκπαιδευτϊν ςτθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, διατφπωςε
κετικι άποψθ αναφορικά με τθν οργάνωςθ του προγράμματοσ που ςυμμετείχαν και του
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εκπαιδευτικοφ ζργου. Οι εκπαιδευτζσ που ςυμμετείχαν ςε περιςςότερεσ από μια ενζργειεσ
επιμόρφωςθσ, ζδωςαν τθ ςυνολικι τουσ άποψθ. Ακόμθ και οι πιο επιφυλακτικοί, διλωςαν ότι
ιταν μια άριςτθ πρωτοβουλία, πολφ καλά οργανωμζνθ και ότι προςζδιδε προςτικζμενθ αξία ςτισ
επιχειριςεισ. Συμπλιρωςαν ότι κα πρζπει να εξελιχκεί και να ςυνεχιςτεί. Είναι ζνα πολφ χριςιμο
και βοθκθτικό εργαλείο που ςυνδυάηει κεωρία & πράξθ αρμονικά. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ
εκπαιδευτϊν, διζκριναν κάποια μικρά προβλιματα ςυντονιςμοφ και επαναλιψεων. Θ διάρκεια τθσ
εκπαίδευςθσ κεωρικθκε από τουσ ςυντελεςτζσ κατά 19% άριςτθ και 69% πολφ ικανοποιθτικι ςτο
ςκζλοσ τθσ εκπαίδευςθσ και αντίςτοιχα 19% άριςτθ και 25% πολφ ικανοποιθτικι ςτο ςκζλοσ τθσ
ςυμβουλευτικισ με μθδενικι παρουςία και ςτα δυο ςκζλθ του λίγο και του ανεπαρκισ.
Ηθτιματα φιλοξενίασ αναφορικά με τον χϊρο που υλοποιικθκε θ εκπαίδευςθ, δεν προζκυψαν.
Κατά γενικι ομολογία, ιταν πολφ καλά οργανωμζνοσ ο χϊροσ φιλοξενίασ. Στα πλαίςια του
προγράμματοσ, υπιρχε θ ανάγκθ να γίνουν πολλζσ μετακινιςεισ, τόςο από τθ μεριά των
ωφελοφμενων, όπου ζπρεπε να ταξιδζψουν για να εκπαιδευτοφν, όςο και από τθ μεριά των
εκπαιδευτϊν και ςυμβοφλων. Τα ηθτιματα που προζκυψαν αφοροφςαν ουςιαςτικά τθ
γραφειοκρατία, που απαιτοφςε το πρόγραμμα ωσ προσ το οικονομικό μζροσ. Αν και τα ζξοδα
μετακινιςεων καλφπτονταν από το ίδιο το πρόγραμμα, δεν φαίνεται να ιταν επαρκι. Δεν
δικαιολογοφςαν τθ διαμονι και δεν καλφπτονταν τα κόςτθ μετακινιςεων μζςα ςτον νομό, ενϊ οι
αποςτάςεισ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ιταν μεγάλεσ. Ράντωσ, θ τελικι εκτίμθςθ του 80% των
ςυμβοφλων-εκπαιδευτϊν, είναι ότι τζτοιου τφπου προβλιματα δεν προζκυψαν, ενϊ για τουσ
υπόλοιπουσ, είτε καλφφκθκαν με κακυςτζρθςθ, είτε με τθ δικι τουσ ςυνειςφορά ξεπεράςτθκαν.

3.5 Σο υποςτηρικτικό υλικό
Για τισ ανάγκεσ του πρϊτου υποζργου, αναπτφχκθκαν τα παρακάτω εγχειρίδια:
–

Ρ1: Οδθγίεσ Εκπαιδευτϊν. Ρρόκειται για εγχειρίδιο 32 ςελίδων, το οποίο ςτοχεφει
ςτθν υποςτιριξθ των εκπαιδευτϊν, οι οποίοι ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
επιμόρφωςθσ των Στελεχϊν Επιχειριςεων ςτουσ δυο άξονεσ προτεραιότθτασ. Με
βάςθ τον οδθγό αυτό, επιχειρείται θ τυποποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ και θ
μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ.

–

Ρ2: Οδθγίεσ Προετοιμαςίασ Εκπαιδευτϊν. Το ζντυπο αυτό των 39 ςελίδων, είναι
ουςιαςτικά ζνασ Οδθγόσ για τουσ Εκπαιδευτζσ των Εκπαιδευτϊν. Ρεριλαμβάνει τθν
παράκεςθ προτάςεων, για τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ,
ανεξάρτθτα από τα διάφορα αντικείμενα εκπαίδευςθσ και τον τόπο υλοποίθςθσ.
Αναλφονται ςτοιχεία για το ζργο, ςτοιχεία για τθν εκπαίδευςθ ενθλίκων και τθ Δια
Βίου Μάκθςθ, τεχνικζσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και ςτοιχεία για τθν αξιολόγθςθ.

–

Ρ3: Οδθγόσ εκπαιδευομζνων Β’ Κφκλοσ. Το εγχειρίδιο αυτό των 136 ςελίδων,
ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ των εκπαιδευομζνων – ςτελεχϊν επιχειριςεων, ςε όλθ τθ
διάρκεια υλοποίθςθσ, ϊςτε να επιτευχκοφν τα βζλτιςτα αποτελζςματα. Επιχειρεί να
εξοικειϊςει τα ςτελζχθ με τθ φιλοςοφία του ζργου, διάφορεσ πτυχζσ τθσ
Εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και περιλαμβάνει οδθγίεσ ανάπτυξθσ εξωςτρεφοφσ
προςανατολιςμοφ.

–

Ρ4: Οδθγίεσ υμβοφλων. Οι οδθγίεσ αποτελοφμενεσ από 87 ςελίδεσ, ςτοχεφουν ςτθν
προετοιμαςία των ςυμβοφλων που κα αναλάβουν τθν Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ
των ςτελεχϊν επιχειριςεων κατά τον ςχεδιαςμό των ενεργειϊν εξωςτρεφοφσ
δράςθσ. Το εγχειρίδιο αποςκοπεί ςτθν τυποποίθςθ των παρεχόμενων
ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τουσ.

–

Ρ5: Οδθγόσ Δικτφωςθσ. Στον οδθγό Δικτφωςθσ των 31 ςελίδων, γίνεται θ
παρουςίαςθ του μεκοδολογικοφ πλαιςίου ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ των δράςεων
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δικτφωςθσ που προβλζπονται ςτο ζργο. Με τθν υποςτιριξθ του Οδθγοφ,
προετοιμάςτθκαν οι εμπειρογνϊμονεσ, οι ςφμβουλοι, οι μζντορεσ και οι λοιποί
φορείσ εξωςτρζφειασ που ςυμμετείχαν ςτισ επιμζρουσ δράςεισ δικτφωςθσ. Ακόμα ο
Οδθγόσ αποςκοπεί ςτθν τυποποίθςθ τθσ προςζγγιςθσ, ϊςτε να ενκαρρυνκοφν τα
ςτελζχθ επιχειριςεων να μετατρζψουν τθν μεταφερόμενθ τεχνογνωςία, ςε νζεσ
ευκαιρίεσ εξωςτρεφοφσ προςανατολιςμοφ.
–

Ρ6: Ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ 27 ςελίδων, υποςτθρίηει μεκοδολογικά τουσ ςυντελεςτζσ
υλοποίθςθσ του ζργου (εκπαιδευτζσ, ςυμβοφλουσ, μζντορεσ κλπ) ςτθ διαδικαςία
αξιολόγθςθσ επιμζρουσ ςτοιχείων του ζργου, αλλά ςτθ διαδικαςία τιρθςθσ των
προβλεπόμενων εντφπων αξιολόγθςθσ.

Πλοι οι Οδθγοί αποτελοφν καλογραμμζνα εγχειρίδια, ςε απλι και κατανοθτι γλϊςςα και μποροφν
να υποςτθρίξουν ορκολογικά τουσ χριςτεσ ςτουσ οποίουσ απευκφνεται ζνασ ζκαςτοσ. Ωσ
υποςτθρικτικό υλικό, μποροφν να αξιοποιθκοφν (οριςμζνοι με απαραίτθτεσ μετατροπζσ) και ςε
άλλα ζργα που ζχουν παρόμοιεσ δράςεισ και ζτςι μποροφν να επιτευχκοφν πολλαπλαςιαςτικά
αποτελζςματα. Το υλικό αυτό, ζγινε αποδεκτό ςε πολφ μεγάλο βακμό από τουσ εμπλεκόμενουσ
ςτο ζργο ςυμμετζχοντεσ ςτισ ζρευνεσ, ςτελζχθ επιχειριςεων, εκπαιδευτζσ και ςυμβοφλουσ, αν και
υπάρχουν κάποιεσ αναφορζσ για ανάγκθ επικαιροποίθςισ του.
Θ αποδοχι από πλευράσ εκπαιδευομζνων του υποςτθρικτικοφ υλικοφ είναι πολφ υψθλι ςφμφωνα
με τα ευριματα των ερευνϊν. Στθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτον άξονα 7, θ ποιότθτα και
επάρκεια του εκπαιδευτικοφ υλικοφ βακμολογικθκε ςτα επιμζρουσ προγράμματα από 7,88 κατ’
ελάχιςτο ωσ 9,67 ςτθ 10βακμθ κλίμακα, με αρικμθτικό μζςο ςε επίπεδο άξονα το 8,91. Στον άξονα
προτεραιότθτασ 8 αντίςτοιχα, αξιολογικθκε από 6,57 ωσ 9,40 ςτα επιμζρουσ προγράμματα και
8,40 ςτο ςφνολο του άξονα. Σε επίπεδο Υποζργου, θ ςυνολικι αποτίμθςθ ιταν 8,66 με άριςτα το
10. Ραρατθρικθκε μια τάςθ αυξθμζνθσ ικανοποίθςθσ από το υλικό, ςτισ περιοχζσ εκτόσ των δυο
μεγάλων αςτικϊν κζντρων. Συγκεκριμζνα, δόκθκε μεγάλθ βαρφτθτα από τουσ εκτόσ κζντρων
ωφελοφμενουσ που απάντθςαν ςτισ ζρευνεσ ςτο υλικό, το οποίο φάνθκε να ιταν για αυτοφσ
εξαιρετικό. Στο ςφνολο, το 88,9% των ωφελουμζνων του δείγματοσ αξιολόγθςε το υλικό με βακμό
άνω του 7, ενϊ το 32,84% ζδωςε τον υψθλότερο δυνατό βακμό.
Από τθν πλευρά των εκπαιδευτϊν και ςυμβοφλων, κατά τθν ζρευνα που υλοποίθςε ο Ανάδοχοσ
αξιολόγθςθσ, τα 2/3 των ερωτθκζντων ςθμείωςαν πολφ κετικι άποψθ για το υποςτθρικτικό υλικό.
Το χαρακτιριςαν ωσ επαρκζσ και ενθμερωτικό, τόςο για τθν επιμόρφωςθ όςο και για τθ
ςυμβουλευτικι. Ανζφεραν ότι ιταν πολφ καλά οργανωμζνο, με αποτζλεςμα τόςο θ εκπαίδευςθ,
όςο και οι ςυνεδρίεσ να κυλιςουν ομαλά. Συγκεκριμζνα περιγράφεται ωσ εξαιρετικά χριςιμο,
κακοδθγθτικό και βοθκθτικό και με τθν υποςτιριξθ του υλικοφ και φυςικά τθ δικι τουσ, οι
εκπαιδευόμενοι κατάφεραν να αντιλθφκοφν τθν εξωςτρζφεια ωσ ζννοια και ωσ πρακτικι.
Από όςουσ εκπαιδευτζσ και ςυμβοφλουσ δεν εκφράςτθκαν απόλυτα κετικά για το υποςτθρικτικό
υλικό, μερικοί διλωςαν ότι ςυνάντθςαν μικρισ κλίμακασ προβλιματα ςτθ δομι του, δθλαδι ότι
υπιρχαν κενά και αςυνζχεια ςτισ ενότθτεσ. Ρροβλθματιςμοί τζκθκαν επίςθσ, για τθ δυςκολία
προςαρμογισ του υλικοφ ςε ζνα κοινό με διαφορετικά χαρακτθριςτικά: κάποιοι ωφελοφμενοι ιταν
αρκετά ζμπειροι ςτο αντικείμενο, ενϊ άλλοι ζρχονταν ςε επαφι με κζματα εξωςτρζφειασ για
πρϊτθ φορά. Κάποιοι εκπαιδευτζσ διλωςαν ότι χρειάςτθκε να προςαρμόςουν τθν φλθ, ϊςτε να
είναι πιο ενδιαφζρουςα θ παρακολοφκθςθ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ. Επιπλζον ,αναφζρκθκε
ότι το υλικό χριηει περιςςότερθσ πρακτικισ προςζγγιςθσ. Χαρακτθρίςτθκε από οριςμζνουσ ωσ
πολφ κεωρθτικό και μθ ςυμβατό με τισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ. Ζλλειπαν, όπωσ ανζφεραν, πρακτικά
ηθτιματα απαραίτθτα για τθν αγορά και για τον χϊρο των εξαγωγϊν, όπωσ οι τρόποι πλθρωμϊν, οι
διαπραγματεφςεισ και οι πθγζσ ενθμζρωςθσ.
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3.6 Η Εξωςτρζφεια ωσ ςυνολική ενζργεια
Τα ευριματα από το ερωτθματολόγιο που ανζπτυξε ο ανάδοχοσ αξιολόγθςθσ, δείχνουν ότι παρά το
διάςτθμα που πζραςε από τθ λιξθ των ενεργειϊν υποςτιριξθσ τθσ Εξωςτρζφειασ, διάςτθμα που
ςυνικωσ αμβλφνει τον αρχικό ενκουςιαςμό, το Υποζργο τθσ Εξωςτρζφειασ εξακολουκεί να
χαρακτθρίηεται πολφ επιτυχζσ και ότι ςε μεγάλο βακμό πζτυχε τουσ ςτόχουσ του.
Θ καταγραφι ζδειξε ότι ςτο 55% των ςτελεχϊν επιχειριςεων του δείγματοσ, καλφφκθκαν πάρα
πολφ και πολφ οι αρχικζσ προςδοκίεσ τουσ από τθ ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα και ςτο 35%
καλφφκθκαν αρκετά. Ακόμα, κατά 95% κα πρότειναν παρακολοφκθςθ αντίςτοιχου προγράμματοσ
ςε ςτελζχθ άλλων επιχειριςεων ςε ανάλογο ζργο. Οι δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ Εξωςτρζφειασ,
βελτιϊκθκαν πάρα πολφ και πολφ ςε τζςςερισ ςτουσ πζντε ωφελοφμενουσ που ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα και αρκετά ςτον υπόλοιπο ζναν. Στθν αξιολόγθςθ που ζκαναν τα άτομα του δείγματοσ ςτα
διάφορα κριτιρια που κλικθκαν να απαντιςουν ςτα 4 ερωτθματολόγια, δεν υπιρξαν αποκλίςεισ
εφρουσ κλίμακασ ςτθ γνϊμθ τουσ, πλθν του κριτθρίου τθσ Δυςκολίασ του εκπαιδευτικοφ μζρουσ
του προγράμματοσ, ςτο οποίο θ διαςπορά των απαντιςεων κάλυψε ςχεδόν αναλογικά όλο το
εφροσ τθσ κλίμακασ 1-10 για να φκάςει ωσ αρικμθτικόσ μζςοσ το 7/10. Αξιοςθμείωτο είναι ότι ςτθν
ανοικτι ερϊτθςθ «Ποιο υπιρξε κατά τθ γνϊμθ ςασ το δυνατότερο ςθμείο (μια αναφορά) του
προγράμματοσ;» θ απάντθςθ: οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι ιταν με 26% ζκαςτο θ ςυχνότερθ
αναφορά, θ επαφι με άλλεσ εταιρείεσ 11% και θ απόκτθςθ γνϊςεων και εμπειριϊν με 10%.
Το «όνομα» του Αναδόχου του ζργου αξιολογείται κατά 85% ότι επθρζαςε αρκετά ωσ πολφ κετικά
τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο δείγμα για να αποφαςίςουν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα.
Στουσ εκπαιδευτζσ και ςυμβοφλουσ ετζκθ θ ερϊτθςθ για το πϊσ κα βακμολογοφςαν ςυνολικά το
πρόγραμμα με άριςτα το 5. Το 50% απάντθςε με 5 και το 25% με 4. Δεν υπιρξε ερωτϊμενοσ που κα
το αξιολογοφςε με 2 ι 1. Κατά 44% οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι, αξιολογοφν ωσ δυνατότερο
ςθμείο του προγράμματοσ τθ δικτφωςθ.
Στθν ανοικτι ερϊτθςθ για προτάςεισ βελτίωςθσ, οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ πρότειναν κυρίωσ:
κατά 26% να υπάρξει εξειδίκευςθ, πικανόν με τθν ζννοια ςυμμετοχισ ομοειδοφσ κλάδου
επιχειριςεων ςε κάκε πρόγραμμα, κατά 17% να αυξθκεί θ διάρκειά του, κατά 17% να γίνει πιο
πρακτικό με case studies, κατά 14% να βελτιωκεί θ κεματολογία και κατά 7% να αυξθκεί θ διάρκεια
τθσ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθσ. Αντίςτοιχα κατά 38% οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι προτείνουν
case studies και κατά 31% εξειδίκευςθ και εμπλουτιςμό υλικοφ. Οι ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ
(θμερίδεσ δικτφωςθσ) αναφζρκθκαν ωσ πάρα πολφ και πολφ ενθμερωτικζσ από τα μιςά περίπου
ςτελζχθ, ςτθν περιοχι των οποίων πραγματοποιικθκαν. Δυςτυχϊσ όμωσ, μόνο το 16%
χρθςιμοποίθςε ςε μζγιςτο ι μεγάλο και το 17% ςε μζτριο βακμό τθν πλατφόρμα διαςφνδεςθσ του
προγράμματοσ (sev4enterprise.org.gr).
Τζλοσ κατά 100% οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι προτείνουν τθ υνζχιςθ του Προγράμματοσ.
Από τα ποιοτικά ευριματα κατά τθ διάρκεια των ςυνεντεφξεων, αξίηει να ςθμειωκεί το ακόλουκο:
Στισ περιπτϊςεισ που οι διοργανωτζσ απευκφνκθκαν απευκείασ ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και όχι
ςτισ ίδιεσ τισ επιχειριςεισ, τα ευριματα ωσ προσ τθ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτα,
εμφανίηονται λιγότερο ικανοποιθτικά και αντίςτροφα. Γίνεται φανερό ότι θ δζςμευςθ των
επιχειριςεων δια τθσ θγεςίασ τθσ, αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτο βακμό επιτυχίασ. Ακόμα, τα
ςτελζχθ των μεγάλων επιχειριςεων, ειδικά ςε όςεσ ικανοποιείτο θ προαναφερόμενθ ςυνκικθ
δζςμευςθσ ι μθ των ίδιων των επιχειριςεων, οι οποίεσ διζκεταν ιδθ ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο
βακμό κάποιουσ μθχανιςμοφσ εξωςτρζφειασ, αντιμετϊπιςαν «πιο ςυμβατικά» το πρόγραμμα, ςε
αντίκεςθ με μεςαίεσ και κάποιεσ μικρότερεσ επιχειριςεισ, τα ςτελζχθ των οποίων ζδειξαν
πραγματικι «δίψα» για να βοθκθκοφν προσ εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ.
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4 Τποζργο 2: Καινοτομία
Στα επόμενα, γίνεται θ ςφνκεςθ των κφριων ευρθμάτων των δυο διακριτϊν ερευνϊν (τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου υλοποίθςθσ που ονομάηεται α’ ζρευνα και του
αναδόχου αξιολόγθςθσ – β’ ζρευνα) και των ςυνεντεφξεων, που πραγματοποιικθκαν από τον
ανάδοχο αξιολόγθςθσ για τισ ανάγκεσ του ζργου «Αξιολόγθςθ των Ρράξεων: Ρρογράμματα Δια
Βίου Μάκθςθσ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια». Θ αξιολόγθςθ
γίνεται ανά Υποζργο. Θ πλιρθσ και εισ βάκοσ ανάλυςθ των ερευνϊν, παρουςιάηεται ανά ζρευνα
ςτα δφο πρϊτα παραρτιματα.

4.1 Οι ωφελοφμενοι-ςτελζχη επιχειρήςεων
Οι εκπαιδευόμενοι που ςυμμετείχαν ςτισ ζρευνεσ, ιταν κατά (60% α’ ζρευνα και 65% β’ ζρευνα)
άντρεσ και ςε ποςοςτό 19% (β’ ζρευνα) κάτω των 30 ετϊν, ενϊ το επίπεδο ςπουδϊν του δείγματοσ
ιταν κατά 16% και 20% αντίςτοιχα μετα-τριτοβάκμιεσ. Το δείγμα ςε ποςοςτό 90% ςτθν α’ ζρευνα
και 76% ςτθν β’ εκτιμά ότι θ διάρκεια του εκπαιδευτικοφ μζρουσ του προγράμματοσ ιταν πολφ
ικανοποιθτικι και ικανοποιθτικι για τθν εξοικείωςι τουσ με κζματα καινοτομίασ και τθν ανάπτυξθ
του ςχεδίου καινοτομίασ και κατά 78% ομοίωσ πολφ ικανοποιθτικι και ικανοποιθτικι όςον αφορά
τθ ςυμβουλευτικι. Στθν ίδια ερϊτθςθ (β’ ζρευνα) οι ςυντελεςτζσ (εκπαιδευτζσ, ςφμβουλοι)
ανεβάηουν τθν τιμι ςτο 89% για τθν εκπαίδευςθ και 78% για τθ ςυμβουλευτικι.
Οι ςυντελεςτζσ του δείγματοσ ςτθ β’ ζρευνα εκτιμοφν ςε ποςοςτό 56% ότι οι ωφελοφμενοι ςε
«πολφ μεγάλο» και «μεγάλο» βακμό, μποροφν να αξιοποιιςουν το υλικό και τισ γνϊςεισ που τουσ
παραςχζκθκαν. Το υπόλοιπο 44% εκτιμά το βακμό αυτό ωσ «αρκετά». Δεν υπιρξε εκτίμθςθ (0%)
για «μικρό» ι «πολφ μικρό» βακμό αξιοποίθςθσ. Σε 5βακμθ κλίμακα, οι ςυντελεςτζσ εκτιμοφν κατά
75% ότι οι ωφελοφμενοι ανζπτυξαν ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ καινοτομίασ επιπζδου 4 και το
υπόλοιπο 25% τισ εκτιμά ςτο μεςαίο αξιολογικό επίπεδο (3).
Το ενδιαφζρον που ζδειξαν οι ωφελοφμενοι για τθν εκπαίδευςθ, εκτιμάται από τουσ ςυντελεςτζσ
κατά 38% «πολφ υψθλό», κατά 38% «υψθλό» και κατά το υπόλοιπο 24% «μζτριο». Αντίςτοιχα θ
εκτίμθςθ για τθ ςυμβουλευτικι είναι 44% «υψθλό» και 56% «μζτριο». Απουςίαςαν οι 2 χαμθλζσ
εκτιμιςεισ που υπιρχαν ςτθν ερϊτθςθ.
Οι αρχικζσ προςδοκίεσ των ςτελεχϊν καλφφκθκαν ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ κατά 16% ςτο μζγιςτο,
κατά 53% ςε μεγάλο βακμό και κατά 22% ςε μζτριο βακμό.
Στο πρακτικό μζροσ του προγράμματοσ, θ εκτίμθςθ των ςυντελεςτϊν είναι πιο ςυγκρατθμζνθ.
Κεωροφν ότι κάμφκθκαν το ενδιαφζρον και θ δζςμευςθ των εκπαιδευόμενων ςτελεχϊν, κακϊσ θ
δθμιουργία και ανάπτυξθ του ςχεδίου Καινοτομίασ αποδείχκθκε δφςκολο και απαιτθτικό ζργο για
τθν πλειοψθφία αυτϊν. Σφμφωνα με τουσ εκπαιδευτζσ του δείγματοσ, αφενόσ, θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των εκπαιδευόμενων δεν είχε τισ γνϊςεισ για τθ ςφνταξθ ενόσ τζτοιου ςχεδίου και
αφετζρου, δεν υπιρχε επάρκεια χρόνου, κακϊσ το πρόγραμμα λάμβανε μζροσ κατά τθ διάρκεια
του ωραρίου εργαςίασ τουσ. Ωσ αποτζλεςμα, υπιρχε δυςκολία ςτο να ανταποκρικοφν ςτισ
απαιτιςεισ του προγράμματοσ, ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ όπου οι ςυμμετζχοντεσ ιταν αρκετά
εξοικειωμζνοι με τθν ζννοια τθσ Καινοτομίασ. Θ γενικότερθ αίςκθςθ από το ςφνολο των
ςυνεντεφξεων είναι, ότι ςτισ περιπτϊςεισ που δεν ιταν εμφανισ θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ τόςο
για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ, όςο και για το ςτόχο τθσ ανάπτυξθσ καινοτομίασ, τα
αποτελζςματα και θ αποτελεςματικότθτα ιταν λιγότερο ικανοποιθτικά. Ζνασ ακόμα παράγοντασ
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για τθν αποτελεςματικότθτα, ιταν το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ. Θ δυναμικι για καινοτομία ςτισ
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ, είναι αςκενζςτερθ.

4.2 Οι εκπαιδευτζσ
Οι εκπαιδευτζσ που επελζγθςαν να διδάξουν ςτο Υποζργο, ςυμμετείχαν αρχικά ςε 18ωρθ
διαδικαςία ςφντομθσ εκπαίδευςθσ – ενθμζρωςθσ – ςυντονιςμοφ εκπαιδευτϊν. Στα προγράμματα
που υλοποιικθκαν ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα, Ακινα, Κεςςαλονίκθ και Ράτρα, οι 50 διδακτικζσ
ϊρεσ κάκε προγράμματοσ μοιράςτθκαν ςε 2 ι 3 εκπαιδευτζσ ϊςτε να υπάρξει μεγαλφτερθ
εξειδίκευςθ ανά διδακτικι ενότθτα. Αυτό δε ςυνζβθ ςτα υπόλοιπα προγράμματα, πικανόν γιατί
δεν υπιρξαν κατάλλθλοι εκπαιδευτζσ τοπικά και το πλικοσ των ωρϊν διδαςκαλίασ ανά θμζρα ι ςε
εβδομαδιαία βάςθ, δεν επζτρεπε τθ μετακίνθςθ εκπαιδευτι από άλλο τόπο.
Στθν πρϊτθ χρονικά ζρευνα, αυτιν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου υλοποίθςθσ, οι
εκπαιδευτζσ αξιολογικθκαν από τα ςτελζχθ ςτθν 2θ αξιολογικι ενότθτα με τθ χριςθ 8 κριτθρίων:
Γνϊςθ –Εμπειρία, Μεταδοτικότθτα, Επικοινωνία, υνεργαςία, Προετοιμαςία, Σεκμθρίωςθ
απόψεων, Οργάνωςθ – μεκοδικότθτα και Ευρθματικότθτα - χειριςμόσ αντιρριςεων.
Ο αρικμθτικόσ μζςοσ των αξιολογιςεων ςε 5βακμθ κλίμακα ικανοποίθςθσ, είχε υψθλι
ςυγκζντρωςθ ςτθν περιοχι του 4,50 ςτο ςφνολο του Υποζργου. Συγκεκριμζνα, ςτον ΑΡ 7 ιταν από
4,35 ωσ 4,56 ςε κακζνα από τα 8 κριτιρια και ςτον ΑΡ 8 από 4,39 ωσ 4,62 αντίςτοιχα. Δεν
παρατθρικθκαν αποκλίςεισ πζραν του αναμενομζνου, οφτε χαμθλζσ αξιολογιςεισ ςε κάποιο εκ
των κριτθρίων, ςυνεπϊσ τεκμαίρεται, αφενόσ μεν ότι θ ικανοποίθςθ των εκπαιδευομζνων ιταν
ςυνολικά υψθλι από το ςφνολο των εκπαιδευτϊν, αφετζρου ότι επελζγθςαν και δίδαξαν ςτο
υποζργο κατάλλθλοι και ζμπειροι εκπαιδευτζσ.
Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτϊν, διαςταυρϊνεται ςε κάποιο βακμό από τθν εξζταςθ του
αξιολογικοφ κριτθρίου Σρόποσ παρουςίαςθσ, που αξιολογείται χωριςτά ςε κάκε επιμζρουσ
διδακτικι ενότθτα από τισ 5 του κάκε προγράμματοσ. Αυτι θ εξζταςθ, δίνει αρικμθτικό μζςο ςτθν
ίδια κλίμακα από 4,34 ωσ 4,40 ςτον ΑΡ 7 και από 4,48 ωσ 4,53 ςτον ΑΡ8, χωρίσ να υπάρξουν
επιμζρουσ αποκλίςεισ. Θ μζςθ τιμι των παραπάνω είναι 4,44 δθλαδι πολφ κοντά ςτθν υψθλι
ςυγκζντρωςθ που ςθμειϊκθκε ςτθν 2θ αξιολογικι ενότθτα.
Αντίςτοιχα ευριματα, αναδεικνφονται και ςτθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ. Θ ςυμβολι των
εκπαιδευτϊν, το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό ςτθν απόκτθςθ γνϊςεων και
ςτθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςε ηθτιματα καινοτομίασ, αξιολογικθκαν από το δείγμα ςτθν 5βακμθ
κλίμακα κατά 42% άριςτα, 40% πολφ καλά και 14% μζτρια. Ομοίωσ θ ςυμβολι τουσ ςε τρία ακόμα
ςχετικά αξιολογικά ερωτιματα, αναφζρεται υψθλότατθ (39%, 37%, 41%) και πολφ υψθλι (48%,
42% κ 38% αντίςτοιχα).
Θ ςυμβολι των εκπαιδευτϊν αξιολογείται κετικι με ανάλογο τρόπο ςτα τρία επιμζρουσ αξιολογικά
ερωτιματα:
– τρατθγικι για τθν ανάπτυξθ με προςανατολιςμό τθν Καινοτομία,
– Σο περιβάλλον ανάπτυξθσ Καινοτομίασ (ςε εκνικό και κοινοτικό επίπεδο) και
– Ανάπτυξθ πλάνου Καινοτομίασ και ςυςτιματοσ Καινοτομίασ.
Στα ερωτιματα αυτά, θ απάντθςθ 5 (ςε 5βακμθ κλίμακα) επιλζγεται από 27%, 24% και 34%
αντίςτοιχα από τουσ ερωτθκζντεσ, θ απάντθςθ 4 από το 53%, 43% και 37% και θ απάντθςθ 3 από
το 17%, 30% και 25% με τθν ίδια ςειρά ανάγνωςθσ.
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4.3 Η υλοποίηςη τησ επιμόρφωςησ
Θ υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ, αξιολογικθκε πολλαπλά με τθ χριςθ πολλϊν και διαφορετικϊν
κριτθρίων κατά τθν α’ ζρευνα (Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου υλοποίθςθσ). Τα
ςθμαντικότερα ευριματα παρουςιάηονται παρακάτω.
Οι 5 διδακτικζσ ενότθτεσ τθσ επιμόρφωςθσ, αξιολογικθκαν ξεχωριςτά με χριςθ των ίδιων 4
κριτθρίων: Γνϊςεισ ςε ςχζςθ με ανάγκεσ, Διάρκεια ςε ςχζςθ με περιεχόμενο, Σρόποσ παρουςίαςθσ
και Εκπαιδευτικό υλικό ςε 5βακμθ κλίμακα. Οι 2 υψθλότεροι βακμοί ικανοποίθςθσ, ακροιςτικά
ςυγκζντρωςαν ποςοςτά που βρίςκονται ςτο διάςτθμα από 88,63% (4θ ενότθτα) ωσ 90,30% (3θ
ενότθτα). Ο αρικμθτικόσ μζςοσ ανά ενότθτα, βρίςκεται ςτο διάςτθμα από 4,30 ωσ 4,36 ςτο ςφνολο
του υποζργου. Δεν εμφανίηονται αποκλίςεισ μεγαλφτερεσ του 1% ςτθν αξιολόγθςθ ανά κριτιριο
ανά πρόγραμμα και ανά άξονα προτεραιότθτασ, ςυνεπϊσ, ο βακμόσ ικανοποίθςθσ των
ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ «πολφ υψθλόσ», για το ςφνολο των
κριτθρίων και διδακτικϊν ενοτιτων.
Στθν αξιολόγθςθ τθσ Διάρκειασ του προγράμματοσ, εμφανίηεται θ υψθλότερθ αςυμφωνία του
δείγματοσ ςτθν α’ ζρευνα. Ωσ «Ανεπαρκισ» προφανϊσ με τθν ζννοια τθσ μικρότερθσ διάρκειασ από
το επικυμθτό, χαρακτθρίςτθκε από το 1,75% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα του ΑΡ 7, από το
6,25% του ΑΡ 8 και από το 3,68% ςτο ςφνολο. Αντίκετα, χαρακτθρίςτθκε «Μεγαλφτερθ απ' όςο
χρειαηόταν» από το 23,39% των ωφελοφμενων του δείγματοσ του ΑΡ7, από το 35,16% του ΑΡ8 και
το 28,43% ωσ ςφνολο. Στο ςυγκεκριμζνο κριτιριο, εμφανίηονται υψθλζσ αποκλίςεισ από
πρόγραμμα ςε πρόγραμμα, τόςο ανάμεςα ςτουσ 2 διαφορετικοφσ αυτοφσ δείκτεσ, όςο και ςτον
ίδιο δείκτθ από πρόγραμμα ςε πρόγραμμα, που ανά περίπτωςθ γίνεται πολφ υψθλι. Για
παράδειγμα, «Μεγαλφτερθ απ' όςο χρειαηόταν» χαρακτθρίςτθκε από το 54,55% των ωφελοφμενων
του δείγματοσ του προγράμματοσ τθσ Κεφαλονιάσ, το 78,26% τθσ Κεςςαλονίκθσ και το 68,18% τθσ
Ακινασ. Στον αντίποδα, ςτο ίδιο κριτιριο «Μεγαλφτερθ απ' όςο χρειαηόταν», χαρακτθρίςτθκε από
το 0% των ωφελοφμενων του δείγματοσ του προγράμματοσ τθσ Κατερίνθσ και το 4,55% του
Αγρινίου. Στθ β’ ζρευνα, θ διάρκεια χαρακτθρίηεται άριςτθ κατά 28% και καλι κατά 48%.
Ο εξωτερικόσ ανάδοχοσ υλοποίθςθσ τθσ επιμόρφωςθσ, φαίνεται ότι φρόντιςε αρκετά ϊςτε να
τθρθκεί το ωρολόγιο πρόγραμμα. Ζτςι τουλάχιςτον αξιολογείται από το 91% περίπου του
δείγματοσ, τόςο ςε επίπεδο άξονα, όςο και υποζργου. Θ μόνθ μικρι ςχετικά απόκλιςθ,
παρατθρείται ςτο τρίτο πρόγραμμα τθσ Ράτρασ (76%) και ςτο πρόγραμμα τθσ Ακινασ (77,27%).
Οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ κατά 80% περίπου, ζμειναν πάρα πολφ και πολφ ικανοποιθμζνοι,
από τθ δυνατότθτα που τουσ δόκθκε για ενεργό ςυμμετοχι. Στον ίδιο δείκτθ, οι δυο χαμθλότεροι
βακμοί ικανοποίθςθσ, εμφανίηονται ςτο 2% του δείγματοσ, λείποντασ μάλιςτα εντελϊσ (0%) ςτα 11
εκ των 14 προγραμμάτων τθσ αξιολογοφμενθσ περιόδου. Θ μόνθ απόκλιςθ από τα παραπάνω,
αποτυπϊνεται ςτο πρόγραμμα τθσ Κεφαλονιάσ, όπου το 18,18% του δείγματοσ ζμεινε κακόλου ι
πολφ λίγο ικανοποιθμζνο.
Λίγο χαμθλότερα ςε πολφ υψθλό βακμό ικανοποίθςθσ, αφοφ ςυμμετζχουν περιςςότερο οι μεςαίοι
βακμοί, είναι θ αξιολόγθςθ ςτθν ερϊτθςθ Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα ανταποκρίκθκε ςτισ ανάγκεσ
ςασ; Οι 2 υψθλότερεσ κατθγορίεσ ικανοποίθςθσ, ακροίηουν 66,56% και οι 2 χαμθλότερεσ 1%. Και
εδϊ οι 2 χαμθλότεροι βακμοί ικανοποίθςθσ, λείπουν εντελϊσ ςε 11 από τα 14 προγράμματα, χωρίσ
ςε κάποιο από αυτά να ςθμειϊνεται ποςοςτό άξιο αναφοράσ.
Αντίςτοιχα με παραπάνω, είναι θ ικανοποίθςθ που ςθμειϊνεται ςτθν ερϊτθςθ Πωσ αξιολογείτε το
πρόγραμμα ςε ςχζςθ με τθν απόκτθςθ επαγγελματικϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων καινοτομίασ; Οι
2 υψθλότερεσ κατθγορίεσ ικανοποίθςθσ, ακροίηουν 64,21% και οι 2 χαμθλότερεσ 0,67%. Οι τρεισ
υψθλότερεσ βακμολογίεσ τθσ 7βακμθσ κλίμακασ, μαηί ακροίηουν 86,96%. Στθ ςυγκεκριμζνθ
ερϊτθςθ υπάρχουν υψθλζσ διακυμάνςεισ από πρόγραμμα ςε πρόγραμμα, όπωσ αναλφεται ςτο
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παράρτθμα. Θ υψθλι διακφμανςθ γίνεται εφκολα ορατι και ςτον αρικμθτικό μζςο, που εμφανίηει
υψθλό 6,45 και χαμθλό 5,29 ανάμεςα ςτα 14 προγράμματα.
Επίςθσ, υψθλι διακφμανςθ εμφανίηεται ςτθν Αξιολόγθςθ του πρακτικοφ μζρουσ, όπου για
παράδειγμα ο αρικμθτικόσ μζςοσ κινείται ςτο διάςτθμα 5,46 ωσ 6,45 τθσ 7βακμθσ κλίμακασ. Θ
ςυνολικι αποτφπωςθ, δείχνει το 30% περίπου των ωφελουμζνων του δείγματοσ να αξιολογεί με
«άριςτα», το 39% με «πολφ καλά», τον 1 ςτουσ 4 με «καλά» και το 7% με «μζτρια». Στθν ερϊτθςθ
ε ποιο βακμό εκτιμάτε ότι κα μπορζςετε να αξιοποιιςετε τισ γνϊςεισ που λάβατε ςτο χϊρο
εργαςίασ ςασ; θ εικόνα είναι απολφτωσ ανάλογθ, με τθν αξιολόγθςθ του πρακτικοφ μζρουσ.
Θ υποδομι ςτθν οποία υλοποιικθκε το κάκε πρόγραμμα και θ ςυνεργαςία με το κατά τόπο
προςωπικό τθσ, αξιολογείται ςτθν περιοχι του 4,5 ςτθν 5βακμθ κλίμακα χωρίσ διακυμάνςεισ με
ςθμαντικι εξαίρεςθ το πρόγραμμα που υλοποιικθκε ςτθν Αττικι και αυτό τθσ Καβάλασ (α’ ζρευνα)
Αντίςτοιχα ςτθ β’ ζρευνα άριςτεσ χαρακτθρίηονται οι υποδομζσ κατά 29% και καλζσ κατά 53%..
Στθ ςθμαντικι ερϊτθςθ Θα είχατε τθν επικυμία να παρακολουκιςετε ςτο μζλλον κάποιο άλλο
ςχετικό πρόγραμμα επιμόρφωςθσ; ο ςυνολικόσ αρικμθτικόσ μζςοσ είναι 4,51 με άριςτα το 5. Θ
ςυγκζντρωςθ είναι πολφ υψθλι γφρω από αυτι τθν τιμι. Μόνο ςτθν Κεφαλονιά οι ωφελοφμενοι
του δείγματοσ κινοφνται πιο αποςταςιοποιθμζνα, με μζςο το 3,86.
Οι ωφελοφμενοι που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, κλικθκαν να προτείνουν
κεματολογία, ςτθν περίπτωςθ που επικυμοφςαν να ςυμμετάςχουν ςε άλλο ςχετικό πρόγραμμα.
Υπάρχει πολφ μεγάλο εφροσ απαντιςεων, κάτι απόλυτα φυςικό. Ο πλιρθσ κατάλογοσ και κάποιεσ
προτάςεισ βελτίωςθσ παρουςιάηονται ςτο πρϊτο παράρτθμα. Εδϊ, απλά αναφζρονται οι
προτιμιςεισ με τθ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ, που είναι το Project management με 27 προτιμιςεισ
και τα κζματα μάρκετινγκ με 9 προτιμιςεισ. Ράντωσ ο πλιρθσ κατάλογοσ περιζχει μερικά κοινά,
αλλά και μερικά πολφ εξεηθτθμζνα κζματα.
Στθν β’ ζρευνα από τα ποιοτικά ευριματα ςθμειϊνεται ότι θ πλειοψθφία των ερωτθκζντων
διατφπωςε κετικι άποψθ όςον αφορά τθν οργάνωςθ του προγράμματοσ και του εκπαιδευτικοφ
ζργου. Σφμφωνα με τουσ ίδιουσ, το πρόγραμμα ιταν οργανωμζνο τόςο ωσ προσ τισ ενότθτεσ, όςο
και ωσ προσ το κεωρθτικό μζροσ. Αποτελεί κατά τθ γνϊμθ τουσ, μία πολφ καλά οργανωμζνθ
προςπάκεια ςτθν ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ και των επιχειριςεων. Ρολλοί ςφμβουλοι εξζφραςαν
τθν άποψθ πωσ θ ίδια θ πρωτοβουλία είναι καινοτομία.

4.4 Οι ςφμβουλοι και η ςυμβουλευτική
Τα ςτελζχθ αξιολόγθςαν τον ςφμβουλο που παρείχε τισ υπθρεςίεσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ
ςτθν α’ ζρευνα, ωσ προσ 8 παραμζτρουσ, ςε πεντάβακμθ κλίμακα: Γνϊςθ – Εμπειρία, Επιςτθμονικι
Εγκυρότθτα, Επικοινωνία, Συνεργαςία, Διακεςιμότθτα, Τεκμθρίωςθ Απόψεων, Οργάνωςθ –
Μεκοδικότθτα και Επίλυςθ Ρροβλθμάτων. Σε όλεσ τισ παραμζτρουσ οι δυο χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ
κλίμακασ (1 & 2) ςθμείωςαν 0% και θ μεςαία, ςτισ 4 κυμάνκθκε ςτο 1%, ςτισ 2 ςτο 3,5% και ςτισ
άλλεσ 6,5% και 17,5%. Ομοίωσ, ςτθν β’ ζρευνα θ ςυμβολι των ςυμβοφλων αξιολογικθκε κετικά και
πολφ κετικά από 76% ωσ 85%.
Θ διάρκεια τθσ ςυμβουλευτικισ ςφμφωνα κατά τθν α’ ζρευνα χαρακτθρίςτθκε κατά 52% επαρκισ
και κατά το υπόλοιπο ποςοςτό μεγαλφτερθ από το απαιτοφμενο. Ομοίωσ, ςτθ β’ ζρευνα ιταν κατά
32% “άριςτθ” και κατά 46% “πολφ καλι”, ζναντι μόνο 4% ακροιςτικά ςτισ δυνθτικζσ επιλογζσ
“ανεπαρκισ” και “λίγθ”.
Θ ικανοποίθςθ ςτθν α’ ζρευνα, από τθν ενεργό ςυμμετοχι των ςτελεχϊν, χαρακτθρίςτθκε από
όςουσ απάντθςαν, κατά 76,5% ωσ άριςτθ και πολφ καλι και κατά 22,5% καλι, με μθδενικά ςχεδόν
ποςοςτά ςτισ υπόλοιπεσ επιλογζσ. Ομοίωσ για το αν θ ςυμβουλευτικι ανταποκρίκθκε ςτισ ανάγκεσ
των ςτελεχϊν, κατά 72,6% ωσ άριςτθ και πολφ καλι και κατά 20,6% καλι, με μθδενικά ςχεδόν
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ποςοςτά ςτισ υπόλοιπεσ επιλογζσ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από τθ β’ ζρευνα, όπου θ κάλυψθ των
προςδοκιϊν των ςτελεχϊν χαρακτθρίηεται μζγιςτθ και μεγάλθ κατά 69% και μζτρια κατά 22%.
Θ ανταπόκριςθ για τθ ςφνταξθ Ρλάνου Καινοτομίασ ωσ προσ το ςτόχο απόκτθςθσ επαγγελματικϊν
ικανοτιτων και δεξιοτιτων καινοτομίασ, χαρακτθρίςτθκε ςτθν α’ ζρευνα 72% άριςτθ και πολφ
υψθλι και κατά 25% καλι. Στθν ίδια ζρευνα, θ χρθςιμότθτα του Ρλάνου Καινοτομίασ ςε ςχζςθ με
τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ αξιολογικθκε κατά 71% άριςτθ και πολφ υψθλι και κατά 24% καλι.
Στα ίδια ποςοςτά κυμάνκθκαν οι απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «Σε ποιο βακμό εκτιμάτε ότι θ
εκπόνθςθ Ρλάνου Καινοτομίασ και ο ςχεδιαςμόσ Μθχανιςμοφ Καινοτομίασ για τθν επιχείρθςθ, κα
δϊςει τθ δυνατότθτα να ειςάγετε καινοτομίεσ ςτο χϊρο εργαςίασ ςασ;».
Θ ςυμβολι τθσ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του Ολοκλθρωμζνου
Ρρογράμματοσ Καινοτομίασ ςτθν α’ ζρευνα, χαρακτθρίςτθκε κατά 93,6% πολφ ςθμαντικι και
ςθμαντικι (το υπόλοιπο ποςοςτό δεν είχε γνϊμθ).
Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ για προτάςεισ βελτίωςθσ (με περιςςότερεσ τθσ μίασ επιλογζσ), ηθτικθκε
λιγότερθ Κεωρία - περιςςότερο πρακτικι προςζγγιςθ περίπου από τα μιςά ςτελζχθ, περιςςότεροι
βακμοί ελευκερίασ ςτθν αναηιτθςθ καινοτομιϊν ςτο ίδιο ποςοςτό και περιςςότεροσ χρόνοσ
κακοδιγθςθσ - υποςτιριξθσ από τζςςερα ςτα δζκα ςτελζχθ.

4.5 Σο εκπαιδευτικό και υποςτηρικτικό υλικό
Το εκπαιδευτικό και υποςτθρικτικό υλικό, αναπτφχκθκε ςτθ Φάςθ 1 του Υποζργου και ςτθρίχκθκε
ςε παραδοτζο του Υποζργου (ςυγκεκριμζνα ςτο παραδοτζο Ρ2 του Υποζργου). Αυτό το υλικό
δόκθκε ςτουσ εκπαιδευτζσ ςτθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ εκπαιδευτϊν. Ο κάκε εκπαιδευτισ,
προετοίμαςε και διαμόρφωςε το δικό του εκπαιδευτικό υλικό, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ του
τμιματόσ του και τθν εμπειρία του (παρουςιάςεισ, παραδείγματα, μελζτεσ περίπτωςθσ κλπ).
Από τθ μελζτθ των φακζλων που παραδόκθκαν ςτον ανάδοχο αξιολόγθςθσ, διαπιςτϊκθκε ότι όλοι
οι εκπαιδευτζσ, κράτθςαν ωσ βάςθ το κοινό εκπαιδευτικό υλικό, αλλά ο κακζνασ ςυμπλιρωςε με
το δικό του τρόπο το υλικό, πρόςκεςε οριςμοφσ, παραδείγματα και μελζτεσ, διαμορφϊνοντασ το
δικό του προςωπικό portfolio υλικοφ. Οι διαφοροποιιςεισ μεταξφ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ που
παρζδωςε ο κάκε εκπαιδευτισ είναι ςθμαντικζσ, τόςο ποςοτικά, όςο και κυρίωσ ποιοτικά (πλικοσ
και ςχετικότθτα παραδειγμάτων, εμφάνιςθ διαφανειϊν, επιλογι περιπτϊςεων που
χρθςιμοποιικθκαν ωσ παράδειγμα κλπ). Γενικά το υλικό αξιολογείται ωσ πολφ ικανοποιθτικό, ςε
ςχζςθ με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικϊν ενοτιτων και τθ διάρκεια εκάςτθσ. Θ εικόνα αυτι του
αναδόχου αξιολόγθςθσ, επιβεβαιϊνεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ όπωσ φαίνεται ςτα
ακόλουκα.
Το εκπαιδευτικό υλικό, αξιολογικθκε από τουσ ωφελοφμενουσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ/ εξωτερικοφ αναδόχου, ςε μια ολόκλθρθ ενότθτα του ερωτθματολογίου. Οι
ωφελοφμενοι του δείγματοσ το αξιολόγθςαν αρκετά κετικά. Στα κριτιρια Επάρκεια/ επιςτθμονικι
εγκυρότθτα, Καταλλθλότθτα, Ευχρθςτία και Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ, ζκριναν το υλικό με 5,87 5,93 - 5,77 - 5,77 αντίςτοιχα, ςε 7βακμθ κλίμακα ςτο ςφνολο του υποζργου. Στα κριτιρια ςχετικά
με τα παραδείγματα που περιελάμβανε το εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία ιταν Επάρκεια, Εφροσ,
Επικαιρότθτα και Παραςτατικότθτα, ζκριναν ςτθν ίδια κλίμακα 6,01 - 5,91 - 5,94 και 5,96
αντίςτοιχα. Θ ςυςςϊρευςθ ςτισ υψθλζσ βακμολογίεσ (5 ωσ 7) ιταν και ςτα 8 ςχεδόν κριτιρια
μεταξφ 88% και 95%, κάτι που δείχνει πολφ υψθλό βακμό αποδοχισ.
Ακόμα, το εκπαιδευτικό υλικό αξιολογικθκε ςτθν ίδια ζρευνα ανά διδακτικι ενότθτα, για τισ 5
ενότθτεσ που αποτελοφςαν το κάκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμζνα θ τζταρτθ ερϊτθςθ
ςτθν αξιολόγθςθ κάκε διδακτικισ ενότθτασ, αφοροφςε το εκπαιδευτικό υλικό τθσ ενότθτασ.
Συγκεκριμζνα, το 89,30% των ωφελοφμενων του δείγματοσ αξιολόγθςαν το εκπαιδευτικό υλικό με
4 ι 5 ςτθν 5βακμθ κλίμακα ςτθν ενότθτα Α, και κατά 89,63%, 90,30%, 88,63% και 89,63%
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αντίςτοιχα ςτισ διδακτικζσ ενότθτεσ Β, Γ, Δ και Ε. Ο αρικμθτικόσ μζςοσ των υψθλϊν βακμϊν 5 και 4
ςτο ςφνολο των 5 διδακτικϊν ενοτιτων δόκθκε από το 89,5% των ωφελοφμενων του δείγματοσ ςτο
ςφνολο του Υποζργου.
Αναφορικά με το υποςτθρικτικό υλικό, ςτθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, οι εκπαιδευτζσ
διλωςαν ότι το υλικό που τουσ δόκθκε, ιταν πολφ καλό και προςεγμζνο τεχνικά, ωςτόςο πολφ
εκτεταμζνο και λεπτομερζσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, οριςμζνα τμιματα του υποςτθρικτικοφ υλικοφ
φάνθκε να είναι πολφ εξειδικευμζνα για το επίπεδο γνϊςεων των εκπαιδευόμενων ςτθν
καινοτομία, με αποτζλεςμα αυτοί να δυςκολεφονται ςτθν παρακολοφκθςθ του. Τα ςτελζχθ
επιχειριςεων. Αξιολόγθςαν ςε ποςοςτό 13% ανάμεςα ςε άλλεσ 10 παραμζτρουσ, το υποςτθρικτικό
υλικό ωσ το πιο δυνατό ςθμείο του προγράμματοσ, αν και ςτθν ερϊτθςθ για βελτιϊςεισ ςτο
πρόγραμμα το 9% προτίμθςε να δϊςει τθν απάντθςθ για το υποςτθρικτικό υλικό.

4.6 Η καινοτομία ωσ ςυνολική ενζργεια
Στθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου υλοποίθςθσ, θ ςυνολικι ικανοποίθςθ
από τισ διδακτικζσ ενότθτεσ εμφανίηεται πολφ υψθλι. Το 89% από τα 20 ςυνολικά κριτιρια (5
ενότθτεσ επί 4 κριτιρια) αξιολογικθκε με βακμό 4 ι 5 ςε 5βακμθ κλίμακα ςτον ΑΡ 7 και 90% ςτον
ΑΡ8, δθλαδι 89,5% ςτο ςφνολο.
Στον ίδιο πολφ υψθλό βακμό είναι θ ικανοποίθςθ για τουσ εκπαιδευτζσ. Επιπλζον των όςων
παρουςιάςτθκαν ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα του παραδοτζου, παρουςιάηεται ο ακόλουκοσ δείκτθσ.
Στο ςφνολο των 1.888 αξιολογικϊν κριτθρίων βακμολόγθςθσ των εκπαιδευτϊν του ΑΡ 7 (8 κριτιρια
επί τον αρικμό εκπαιδευτϊν που μετείχαν), τα 1.741 δθλαδι το 92,21% των κριτθρίων αξιολογείται
με 5 θ 4. Τα αντίςτοιχα ςτοιχεία για τον ΑΡ8 είναι: ςε 1.568 ςυνολικά κριτιρια, τα 1.391 ι 88,71%
είναι ομοίωσ 5 ι 4 ςτθν 5βακμθ κλίμακα. Για τουσ ςυμβοφλουσ οι τιμζσ πολφ κετικισ και κετικισ
γνϊμθσ κυμάνκθκαν από 76 ωσ 85% με τθ μζςθ τιμι να βρίςκεται ςτο 79%.
Στο ερωτθματολόγιο τθσ α’ ζρευνασ, υπιρχαν οι ακόλουκεσ προεπιλεγμζνεσ προτάςεισ βελτίωςθσ:
–

Αναλυτικότερθ περιγραφι των επιμζρουσ αντικειμζνων

–

Αναλυτικότερεσ οδθγίεσ αναηιτθςθσ πρόςκετου υλικοφ

–

Περιςςότερθ ζμφαςθ ςε μελζτεσ περιπτϊςεων

–

Ενίςχυςθ κλαδικισ διάςταςθσ προγράμματοσ

–

Λιγότερθ κεωρία περιςςότερθ εργαςία ςε ομάδεσ

Θ υψθλότερθ ςυγκζντρωςθ 35,78% παρουςιάηεται ςτθν πρόταςθ Λιγότερθ κεωρία περιςςότερθ
εργαςία ςε ομάδεσ ,με τθ δεφτερθ υψθλότερθ με 28,67%, να παρουςιάηεται ςτθν πρόταςθ
Περιςςότερθ ζμφαςθ ςε μελζτεσ περιπτϊςεων (κάτι που επιβεβαιϊνεται ωσ εφρθμα ςε ποςοςτό
33% και ςτθ β’ ζρευνα για τα παραπάνω). Στθ β’ ζρευνα θ δεφτερθ επιλογι με 13% ιταν θ επικυμία
για μεγαλφτερθ διάρκεια.
Τζλοσ, οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ «κα χαρακτιριηαν το πρόγραμμα ωσ»: κατά 24,22% Άριςτο,
64,06% Ρολφ Καλό και 9,38% Καλό, εκφράηοντασ ζτςι υψθλι ικανοποίθςθ ςε γενικό βακμό και
κατά 98% κα το πρότειναν (β’ ζρευνα).
Στθν ζρευνα του ςυμβοφλου αξιολόγθςθσ, θ γενικι εικόνα που προκφπτει είναι πολφ κετικι ςτα
περιςςότερα ςθμεία, αλλά όχι ςε όλα.
Θ Διάρκεια του κάκε προγράμματοσ χαρακτθρίςτθκε επαρκισ και αρκετά επαρκισ από το 76% των
ωφελοφμενων του δείγματοσ, ενϊ ςτουσ εκπαιδευτζσ του δείγματοσ το ποςοςτό ςτθν ίδια ερϊτθςθ
ανιλκε ςτο 89% και ςτουσ ςυμβοφλουσ 78%. Το πρόγραμμα εκτιμικθκε ότι ιταν πάρα πολφ και
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πολφ καλά προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων κατά 69% από τουσ ωφελοφμενουσ
του δείγματοσ και κατά 78% από τουσ ςυντελεςτζσ του δείγματοσ. Από τα δυο αυτά ανωτζρω
ευριματα, προκφπτει ότι οι ωφελοφμενοι είναι λίγο πιο ςυγκρατθμζνοι ωσ προσ τον ενκουςιαςμό
που εκφράηουν. Αν ςυςχετιςκεί με τα όςα εξζφραςαν οι ωφελοφμενοι ςτθν ζρευνα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, θ διαφορά αυτι ίςωσ να αποδοκεί ςτο χρονικό διάςτθμα που πζραςε και
μείωςε λίγο τον αρχικό ενκουςιαςμό. Ράντωσ, οι δείκτεσ δεν παφει να είναι αρκετά υψθλοί.
Οι Αρχικζσ προςδοκίεσ του δείγματοσ ικανοποιικθκαν «απόλυτα» κατά 16%, «πολφ» κατά 53% και
«αρκετά» κατά 22%. Θ κουλτοφρα (πχ. ςυηθτιςεισ, ςχεδιαςμόσ ι/και προγραμματιςμόσ ενεργειϊν
κλπ) ςε κζματα Καινοτομίασ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, βελτιϊκθκε «πάρα πολφ» κατά 15%, «πολφ»
κατά 32% και «αρκετά» κατά 34% ςφμφωνα με τθ γνϊμθ των ωφελοφμενων του δείγματοσ.
Ηθτικθκε από τουσ ςυντελεςτζσ να εκτιμιςουν ςε τι βακμό Απαιτείται εμπλουτιςμόσ του
περιεχομζνου τθσ εκπαίδευςθσ. Στθν 5βακμθ κλίμακα θ επιλογι 5 δθλαδι «απαιτείται ζντονα»
ςυγκζντρωςε 11%, θ επιλογι 4 δθλϊκθκε από το 45% ενϊ το υπόλοιπο 44% επζλεξε το 3.
Συγκεκριμζνα προτάκθκε αυτόσ ο εμπλουτιςμόσ να γίνει κατά 10% ςτο περιεχόμενο, κατά 30% ςε
μελζτεσ περίπτωςθσ και κατά 50% ςε εξειδίκευςθ του υλικοφ.
Ωσ ςυνολικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ οι ςυντελεςτζσ του δείγματοσ κατά 67% επιλζγουν το
4 ςτθν 5βακμθ κλίμακα και το υπόλοιπο 33% επιλζγει το χαρακτθριςμό 3. Ωσ πλζον δυνατά
ςτοιχεία του προγράμματοσ, οι εκπαιδευτζσ ζχοντασ τθ δυνατότθτα μιασ μόνο αναφοράσ,
δθλϊνουν κατά 56% το εκπαιδευτικό υλικό και ςε ποςοςτό από 22% τθ ςυμβουλευτικι και τθν
οργάνωςθ του προγράμματοσ.
Οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ, δε χρθςιμοποίθςαν ςε ικανοποιθτικό βακμό τισ ψθφιακζσ
υπθρεςίεσ. Το 33% διλωςε το χαμθλότερο βακμό τθσ 5βακμθσ κλίμακασ, δθλαδι 1, το 17%
διλωςε λίγο (2) και το 28% μζτρια (3). Μόνο το 7% διλωςε χριςθ που αντιςτοιχοφςε ςτο
μεγαλφτερο αξιολογικό βακμό (5). Δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι θ διαςπορά τθσ πλθροφορίασ
φπαρξθσ αυτισ τθσ υπθρεςίασ φαίνεται να μθν πζτυχε το ςτόχο τθσ, κακϊσ το 48% του δείγματοσ
επικαλείται άγνοια φπαρξθσ για να αιτιολογιςει το χαμθλό βακμό χριςθσ τθσ υπθρεςίασ και το
11% ζλλειψθ χρόνου, ενϊ το 33% δθλϊνει ότι δε χρειάςτθκε για διάφορουσ λόγουσ, με
ςθμαντικότερουσ το γεγονόσ ότι δεν αφοροφςε τον κλάδο που ςτόχευε θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ,
ι ότι δεν ιταν ενδιαφζρον.
Ηθτιματα φιλοξενίασ ωσ προσ τον χϊρο που υλοποιικθκε θ εκπαίδευςθ δεν προζκυψαν. Κατά
γενικι ομολογία, ιταν πολφ καλά οργανωμζνοσ ο χϊροσ φιλοξενίασ. Στα πλαίςια του
προγράμματοσ υπιρχε θ ανάγκθ να γίνουν πολλζσ μετακινιςεισ, τόςο από τθ μεριά των ςτελεχϊν,
όςο και από τθ μεριά των ςυμβοφλων. Τα ηθτιματα που προζκυψαν επιλφκθκαν ςτο ςφνολό τουσ
ωσ προσ το οικονομικό μζροσ, αφοφ τα ζξοδα μετακινιςεων καλφφκθκαν από το ίδιο το
πρόγραμμα και τον φορζα φιλοξενίασ.
Αρκετά υψθλι αποδοχι είχε θ χρθςιμότθτα των ενθμερωτικϊν εκδθλϊςεων (θμερίδεσ δικτφωςθσ)
εφόςον ζχουν υλοποιθκεί ςτθν περιοχι του ερωτϊμενου. Το 53% των ερωτθκζντων το κεϊρθςαν
πολφ κετικό και κετικό και το 22% αρκετά.
Ωσ το πιο δυνατό ςτοιχείο του προγράμματοσ επιλζγεται κατά 21% ο ςφμβουλοσ/ςυμβουλευτικι,
κατά 17% θ εξοικείωςθ με τθν Καινοτομία και κατά 19% οι εκπαιδευτζσ. Σθμειϊνεται ότι ςτθν
ερϊτθςθ υπιρχε δυνατότθτα μιασ μόνο απάντθςθσ.
Θ ςυνολικι υλοποίθςθ ιταν ωφζλιμθ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων Καινοτομίασ κατά 87%
ςφμφωνα με τουσ ωφελοφμενουσ του δείγματοσ. Οι ίδιοι, κατά 98% κα πρότειναν τθν
παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ ςε ςτελζχθ άλλων επιχειριςεων ςε επόμενο κφκλο του. Οι
εκπαιδευτζσ και ςφμβουλοι του δείγματοσ κατά 100% προτείνουν τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ.
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Τζλοσ, το όνομα του ΣΕΒ ωσ αναδόχου, επθρζαςε ςθμαντικά τθν απόφαςθ ςυμμετοχισ των
ερωτϊμενων. Ρολφ και πάρα πολφ διλωςε ότι επθρεάςτθκε (κετικά) το 68% και αρκετά το 16%.
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5 Τποζργα 3 και 4: Καινοτόμοσ Επιχειρθματικότθτα
Στα Υποζργα 3 και 4, ςθμειϊκθκαν πολυεπίπεδεσ ενζργειεσ για τθν υποςτιριξθ των υποψθφίων
επιχειρθματικϊν ομάδων, που επιλζχκθκαν να υποςτθριχκοφν. Για λόγουσ απλότθτασ του
παρόντοσ παραδοτζου και μόνο, αυτζσ ομαδοποιικθκαν ςε δυο μεγάλεσ ομάδεσ δράςεων. Τισ
δράςεισ Συμβουλευτικισ/Coaching/Mentoring εκπαίδευςθσ κάτω από το γενικό τίτλο Δράςεισ
Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ και τισ δράςεισ Επιμόρφωςθσ. Οι Εκπαιδευτζσ, Σφμβουλοι, Coaches,
Μζντορεσ, αναφζρονται παρακάτω χάριν ςυντομίασ ωσ Συντελεςτζσ, εκτόσ αν υπάρχει ανάγκθ
ονομαςτικισ αναφοράσ τουσ.

5.1 Δράςεισ υμβουλευτικήσ Τποςτήριξησ
5.1.1 Τλοποίηςη τησ ςυμβουλευτικήσ υποςτήριξησ:
υμβουλευτική/Coaching/Mentoring
Θ αξιολόγθςθ που περιγράφεται ςτον πίνακα που ακολουκεί, ζγινε ςτθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ/ εξωτερικοφ αναδόχου (α’ ζρευνα) ςε 5βακμθ κλίμακα με 14 κριτιρια. Τα ευριματα από τισ
απαντιςεισ των υποψθφίων επιχειρθματιϊν του δείγματοσ, είναι ωσ ακολοφκωσ:
Κριτιριο

ΑΡ 7

ΑΡ 8

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβουλευτικι ςτον επιχειρθματικό ςχεδιαςμό;

3,74

3,86

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβουλευτικι ςχετικά με marketing & πωλιςεισ;

3,58

3,69

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβουλευτικι ςτα χρθματοοικονομικά;

3,93

4,17

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβουλευτικι και βοικεια ςε κζματα ςτελζχωςθσ
και διοίκθςθσ προςωπικοφ;

3,35

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβουλευτικι ςτθν ανάπτυξθ πρωτοτφπου;

3,10

2,50

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ πρόςβαςθ ςε funds-οργανιςμοφσ χρθματοδότθςθσ;

3,10

3,00

Ρόςο ςθμαντικζσ ιταν οι ευκαιρίεσ δικτφωςθσ;

3,30

2,92

Ρόςο ςθμαντικζσ ιταν οι υπθρεςίεσ λογιςτικισ φφςθσ;

3,17

2,90

Ρόςο ςθμαντικι ιταν θ νομικι υποςτιριξθ;

2,77

1,64

Ρόςο ςθμαντικζσ ιταν οι Υπθρεςίεσ γραμματείασ
αλλθλογραφία, ςυντονιςμόσ κ.τ.λ.);
Ρόςο κατάλλθλοσ
προςβαςιμότθτα);

ιταν

ο

χϊροσ

εργαςίασ

(πλθροφορίεσ,
3,61
(καταλλθλότθτα,

Ρόςο ςθμαντικζσ ιταν οι βαςικζσ υποδομζσ (PC, Printer, Fax, Copier,
Internet);

2,90
3,06

2,92

3,40
3,08
2,64

Στθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ εκτιμοφν ότι τα
ςθμαντικότερα ςθμεία υποςτιριξθσ από τουσ ςυμβοφλουσ ιταν ο Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ,
Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ, Τοποκζτθςθ προϊόντοσ (59%), ακολουκοφμενθ από τθν δικτφωςθ και το
Χρθματοοικονομικό Μοντζλο, Κοςτολόγθςθ (από 56%). Ωσ ςυμβολι των μεντόρων εκτιμοφνται οι
Λογιςτικζσ/ χρθματοοικονομικζσ ζννοιεσ, Φορολογικά (43%) και το Μάρκετινγκ, Ζρευνα αγοράσ
(41%). Για τουσ coaches θ Ρροετοιμαςία για pitching με 100% ακολουκείται από τον Επιχειρθςιακό
Σχεδιαςμό, Διαμόρφωςθ ςτρατθγικισ, Τοποκζτθςθ προϊόντοσ με 70%.
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Θ προςτικζμενθ αξία τθσ υποςτιριξθσ, ςτθν 5βακμθ κλίμακα αξιολογείται από τουσ ερωτθκζντεσ
υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ κατά 23% με τθν ανϊτερθ βακμίδα, κατά 41% με 4 και κατά 29% με το
βακμό 3.

5.1.2 Οι ωφελοφμενοι
Το δείγμα των ωφελοφμενων αποτελείτο κατά 34% από γυναίκεσ και 66% από άνδρεσ ςφμφωνα με
τθ β’ ζρευνα. Θ κφρια θλικιακι ομάδα που ανικε το μεγαλφτερο ποςοςτό (52%) του δείγματοσ,
ιταν θ ομάδα άνω των 30 ετϊν, ενϊ το 33% ιταν 25-30 ετϊν. Το 28% του δείγματοσ ιδθ ιταν
κάτοχοι κάποιου μεταπτυχιακοφ ι διδακτορικοφ (29%) τίτλου.
Οι ςυντελεςτζσ τοποκετοφν κατά 17% ςτθν υψθλότερθ βακμίδα τθσ 5βακμθσ κλίμακασ και κατά
67% ςτθν αμζςωσ επόμενθ, ότι οι υποψιφιεσ επιχειρθματικζσ ομάδεσ μποροφν να αξιοποιιςουν
τισ γνϊςεισ και το υλικό που τουσ παραςχζκθκε.
Επίςθσ οι ςυντελεςτζσ, εκτιμοφν ςε ποςοςτό 67% ωσ ελάχιςτο και 67% ωσ μικρό το βακμό
ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου των ομάδων κατά τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Αυτό,
τον βακμό ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου των ομάδων, τον τοποκετοφν κατά 33% ςτθ
2θ βακμίδα τθσ 5βακμθσ κλίμακασ και 50% ςτθν 3θ, κατά τθ λιξθ τθσ περιόδου υποςτιριξθσ.
Οι ςυντελεςτζσ, ςτθν ερϊτθςθ για το ενδιαφζρον των ωφελοφμενων για τθ Συμβουλευτικι
Υποςτιριξθ που παρείχε θ δομι φιλοξενίασ, τοποκετοφν το ενδιαφζρον αυτό κατά 17% ςτθν
υψθλότερθ βακμίδα, κατά 33% ςτθ δεφτερθ βακμίδα τθσ 5βακμθσ κλίμακασ και κατά το υπόλοιπο
50% ςτθν τρίτθ.
Οι ίδιοι οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ, αξιολογοφν κατά 80% πάρα πολφ και πολφ, ότι ο
ςχεδιαςμόσ του προγράμματοσ διευκόλυνε τθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου.
Ακόμα κεωροφν κατά 70%, ότι θ επιχειρθματικι τουσ ιδζα προςαρμόςτθκε/ προςαρμόηεται ςτθν
επιχειρθματικι και επαγγελματικι πραγματικότθτα. Οι αρχικζσ τουσ προςδοκίεσ καλφφκθκαν κατά
66% πάρα πολφ και πολφ και κατά 28% αρκετά. Μόνο το 5% του δείγματοσ δεν ζμεινε
ικανοποιθμζνο και αξιολόγθςε τθν ερϊτθςθ με τθ χαμθλι διαβάκμιςθ τθσ κλίμακασ. Θ ςυνειςφορά
των ςυντελεςτϊν λαμβάνει τθν υψθλότερθ τιμι «άριςτα» ςτουσ Coaches με 63%, ακολουκϊντασ
ςτουσ Συμβοφλουσ με 48%. Οι δφο υψθλότερεσ βακμίδεσ ικανοποίθςθσ ακροιςτικά δίνουν για τουσ
Coaches 91%, τουσ Εκπαιδευτζσ 74%, τουσ Συμβοφλουσ 73% και τουσ Μζντορεσ 46%.
Στισ ςυνεντεφξεισ, αρκετοί από τουσ ςυμβοφλουσ και λοιποφσ ςυντελεςτζσ, εκτίμθςαν ότι ςτον
πρϊτο κφκλο, θ επιλογι των υποψθφίων επιχειρθματικϊν ομάδων, δεν ιταν ίςωσ θ πλζον
κατάλλθλθ. Αυτό βελτιϊκθκε κατά πολφ, όπωσ ανζφεραν, ςτθ ςυνζχεια.

5.1.3 Οι φμβουλοι, coaches και μζντορεσ
Το coaching (όπωσ και το mentoring) είναι μια καινοτόμοσ υπθρεςία που ειςάγει το ζργο. Κάκε
Coach, όπωσ ανζφεραν οι ίδιοι ςτισ ςυνεντεφξεισ τθσ ζρευνασ, ανζλαβε κατά μζςο όρο 4-6
υποψιφιεσ επιχειρθματικζσ ομάδεσ ςε κάκε κφκλο. Ο μικρότεροσ αρικμόσ ομάδων που είχε
αναλάβει κάποιοσ ιταν 2 ομάδεσ και ο μεγαλφτεροσ 10. Κάκε ομάδα είχε διαφορετικά
χαρακτθριςτικά. Υπιρχαν ομάδεσ που αποτελοφταν από άτομα με υψθλοφσ ακαδθμαϊκοφσ τίτλουσ
ςπουδϊν, άλλεσ από επαγγελματίεσ και άλλεσ ιταν μικτζσ. Ρερίπου οι μιςζσ ομάδεσ, όπωσ
ανζφεραν ςτθ ςυνζντευξθ, δεν είχαν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ για τθ ςφςταςθ μιασ επιχείρθςθσ,
ςυνεπϊσ ιταν απαραίτθτθ εξατομικευμζνθ εκπαίδευςθ για τθ διαδικαςία και θ κακοδιγθςθ, ϊςτε
να είναι ςε κζςθ να ξεκινιςουν τθ ςφςταςθ τθσ δικισ τουσ επιχείρθςθσ, παρζχοντάσ τουσ τα
κατάλλθλα εφόδια και τθν απαραίτθτθ δικτφωςθ. Οι περιςςότερεσ ομάδεσ ζδειξαν μεγάλο
ενδιαφζρον. Επιλζχκθκαν ομάδεσ με υψθλό επίπεδο τεχνικϊν γνϊςεων αναφορικά με το
αντικείμενο τθσ επιχείρθςθσ που ικελαν να ςυςτιςουν, οπότε και τουσ δόκθκαν τα εφόδια που
απουςίαηαν για το επιχειρείν. Ο Coach παρζχει προςωπικι εκπαίδευςθ και γενικι ςυμβουλευτικι
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υποςτιριξθ. Επίςθσ, ςυμβάλει ςτθ δικτφωςθ των υποψθφίων επιχειρθματικϊν ομάδων με
επιχειριςεισ, φορείσ χρθματοδότθςθσ και λοιποφσ κρίκουσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ (πελάτεσ,
προμθκευτζσ, κλπ). Τα παραπάνω, κεωροφνται κρίςιμα για μία νεοφυι εταιρεία. Ο Coach, ςε
ςυνεργαςία με τθν υποψιφια επιχειρθματικι ομάδα, κζτει ςτόχουσ κάκε 15ιμερο, παρακολουκεί
τθν εξζλιξι τουσ και υποςτθρίηει ςυμβουλευτικά τθν επιχειρθματικι ομάδα ςτο να τουσ επιτφχει.
Οι ςτόχοι ςχετίηονται με τζςςερισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ:
– Ρροϊόν
– Αγορά και ανταγωνιςμόσ
– Επιχειρθματικό μοντζλο και πρόταςθ αξίασ (value proposition)
– Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ
Ο Coach ζχει τθν πλιρθ ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ αξιόπιςτου επιχειρθματικοφ πλάνου.
Στθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου, οι παραπάνω αναγραφόμενοι
ςυντελεςτζσ, αξιολογικθκαν με παρόμοια ςχετικά κριτιρια, όλα ςε 5βακμθ κλίμακα.
Οι Coaches αξιολογικθκαν ωσ προσ το ρόλο τουσ με τθν ερϊτθςθ ‘Ήταν ςαφισ ο ρόλοσ του coach
και θ ςυμβολι του ςτθν διαδικαςία; ςτον Βόλο (ΑΡ7) θ ερϊτθςθ είχε αρικμθτικό μζςο 4,19 και
ςτθν Ακινα (ΑΡ8) 4,33. Ωσ προσ το αν Αντιλιφκθκε o coach αποτελεςματικά τισ ανάγκεσ και
προςδοκίεσ τθσ ομάδασ, αξιολογικθκε με 4,42 και 4 αντίςτοιχα ςε ΑΡ 7 και 8. Στο αν ‘Ήταν ο coach
κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ για κάκε ςυνάντθςθ; θ απόκριςθ ςε ΑΡ 7 και 8 ιταν αντίςτοιχα 4,48
και 4,2. Θ ερϊτθςθ Θεωρείτε ότι o coach ςυνζβαλε κετικά ςτθν εξζλιξθ ςασ και ςτθν διαμόρφωςθ
του επιχειρθςιακοφ ςασ ςχεδίου; αξιολογικθκε 4,35 ςτο ΑΡ 7 και 4,13 ςτο ΑΡ8.
Στθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, θ ςυμβολι του Coach ςτθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ του
ςχεδίου τθσ ομάδασ κρίκθκε από το δείγμα κατά 73% με τον υψθλότερο βακμό τθσ 5βακμθσ
κλίμακασ, κατά 17% με τον αμζςωσ επόμενο βακμό ενϊ οι δυο χαμθλότερεσ διαβακμίςεισ
κρίκθκαν ακροιςτικά με 4%.
Ο Εκπαιδευτισ - Σφμβουλοσ (Σφμβουλοσ) παρζχει ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, αλλά ταυτόχρονα
προτείνει εξειδικευμζνεσ λφςεισ ςτισ ομάδεσ. Ειδικά κζματα ςτα οποία παρείχαν ςυμβουλευτικι
υποςτιριξθ αφοροφςαν κυρίωσ:
–

Τθν Ζρευνα αγοράσ και μελζτθ ανταγωνιςμοφ

–

Τθν Τοποκζτθςθ Ρροϊόντοσ

–

Τα Χρθματοοικονομικά

–

Τθ Μελζτθ Βιωςιμότθτασ

Κάκε εκπαιδευτισ ςφμβουλοσ, ανζλαβε κατά μζςο όρο ζξι ομάδεσ. Οι ςφμβουλοι ςυνζβαλαν
κετικά ςτθν ανάπτυξθ επιχειρθματικοφ ςχεδίου ςε κάκε ομάδα, κυρίωσ ςτθν ζρευνα αγοράσ και τθ
μελζτθ του ανταγωνιςμοφ. Ο βακμόσ ωριμότθτασ του κάκε επιχειρθματικοφ ςχεδίου πριν και μετά
τθ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ, ςυνδζεται με το κεωρθτικό υπόβακρο τθσ κάκε ομάδασ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, οι ςφμβουλοι μαηί με τουσ coaches ςυνζβαλαν κακοριςτικά, ϊςτε οι ομάδεσ που
είχαν απλά μία ιδζα, να τθν προςαρμόςουν και να τθν αποτυπϊςουν ςε επιχειρθματικό ςχζδιο.
Βοικθςαν ϊςτε να κατανοιςουν τθν επιχειρθματικι πραγματικότθτα και να προςαρμόςουν τθν
ιδζα τουσ ςε αυτι. Από τθν άλλθ, ομάδεσ που είχαν ιδθ αναπτφξει επιχειρθματικό ςχζδιο,
υποςτθρίχκθκαν κάνοντασ βελτιϊςεισ. Λίγεσ ιταν οι ομάδεσ που χρειάςτθκε να αλλάξουν τθν ιδζα
τουσ, κακϊσ αυτι δεν ανταποκρινόταν ςτθν πραγματικότθτα ι και να τθν εγκαταλείψουν νωρίσ.
Για τουσ ςυμβοφλουσ, οι ανάλογεσ ερωτιςεισ ςτθν α’ ζρευνα ιταν: ‘Ήταν ςαφισ ο ρόλοσ του
ςυμβοφλου και θ ςυμβολι του ςτθν διαδικαςία, Αντιλιφκθκε o ςφμβουλοσ αποτελεςματικά τισ
ανάγκεσ και προςδοκίεσ ςασ, ‘Ήταν ο ςφμβουλοσ κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ για κάκε ςυνάντθςθ
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και Θεωρείτε ότι ο ςφμβουλοσ προετοίμαςε και παρζδωςε τα ςυμφωνθκζντα ςφμφωνα με τισ
ανάγκεσ ςασ με τισ ακόλουκεσ τιμζσ αρικμθτικϊν μζςων ςε ΑΡ 7 και 8 αντίςτοιχα ανά ερϊτθςθ:
–

όλοσ: 3,87 και 3,13

–

Αντίλθψθ: 3,68 και 3,27

–

Ρροετοιμαςία: 3,81 και 3,60

–

Ραράδοςθ ςυμφωνθκζντων: 3,68 και 2,93.

Στθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, θ ςυμβολι του ςυμβοφλου ςε 5βακμθ κλίμακα
αξιολογικθκε κατά 41% με άριςτα και κατά 41% με τθ δεφτερθ επιλογι τθσ κλίμακασ. Οι δυο
χαμθλότερεσ διαβακμίςεισ άκροιςαν 10%.
Ο κάκε Μζντορασ ανζλαβε μια ομάδα, που απαρτιηόταν από ζνα ζωσ τζςςερα άτομα και ςε
ςπάνιεσ περιπτϊςεισ δεφτερθ. Οι μζντορεσ, εκτόσ των άλλων υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ (mentoring),
ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία, παρείχαν και υπθρεςίεσ δικτφωςθσ, κυρίωσ ςτο εςωτερικό,
κακϊσ και με πικανοφσ πελάτεσ ι προμθκευτζσ. Στισ ςυνεντεφξεισ οι περιςςότεροι ανζφεραν, ότι
κα διευκόλυνε εάν ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, υπιρχε πιο ζντονο το ςτοιχείο τθσ οικονομικισ
υποςτιριξθσ, δθλαδι φπαρξθ επαφϊν για χρθματοδότθςθ. Λιγότεροι ανζφεραν ότι δεν χρειάςτθκε
να παρζχουν κάποιεσ υπθρεςίεσ ςτον τομζα τθσ δικτφωςθσ και ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, το
επιχειρθματικό ςχζδιο, ενϊ είχε ανταπόκριςθ από επενδυτζσ, δεν προχϊρθςε λόγω δυςκολιϊν
νομικοφ περιεχομζνου. Στθν αξιολόγθςθ των Μεντόρων:
‘Ιταν ςαφισ ο ρόλοσ του μζντορα και θ ςυμβολι του ςτθν διαδικαςία: ΑΡ 7: 3,87 - ΑΡ 8: 3,36
Αντιλιφκθκε o μζντορασ αποτελεςματικά τισ ανάγκεσ και προςδοκίεσ ςασ: ΑΡ 7: 4,13 - ΑΡ 8: 3,64
Ιταν ο μζντορασ κατάλλθλα προετοιμαςμζνοσ για κάκε ςυνάντθςθ: ΑΡ 7 3,80 - ΑΡ 8 3,21
Κεωρείτε ότι ο μζντορασ ςασ ζδωςε τθν “μεγάλθ εικόνα” του κλάδου ςασ και τθν πρόςβαςθ ςε
πικανοφσ πελάτεσ: ΑΡ 7 3,65 - ΑΡ 8 3,36.
Θ ςυμβολι των μεντόρων κρίκθκε πολφ ςθμαντικι και ςθμαντικι κατά 53% και αρκετά ςθμαντικι
κατά 15%.

5.1.4 Σο υποςτηρικτικό υλικό
Στο πλαίςιο των Υποζργων, αναπτφχκθκε ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ υλικοφ, για να υποςτθρίξει τουσ
διάφορουσ ςυντελεςτζσ (ςυμβοφλουσ, coaches κλπ) ςτο ζργο τουσ. Συγκεκριμζνα.
Μελζτθ Ανάλυςθσ Αγοράσ: Ρρόκειται για εγχειρίδιο 13 ςελίδων που υποςτθρίηει τουσ ςυντελεςτζσ
ςτο πωσ κα μελετιςουν το κζμα τόςο από τθν πλευρά τθσ προςφοράσ, όςο και τθσ ηιτθςθσ.
Κακοδθγεί βιμα – βιμα ςτο πωσ κα εξειδικευτεί θ μελζτθ ςφμφωνα με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ
τθσ επιχειρθματικισ ομάδασ που υποςτθρίηει.
Σχζδιο Ανάπτυξθσ Ρροϊόντοσ / Υπθρεςίασ: Στισ 17 ςελίδεσ του, κακοδθγεί τουσ ςυντελεςτζσ ςτθν
αξιολόγθςθ των υφιςταμζνων προϊόντων ι υπθρεςιϊν και τθ δθμιουργία νζων. Ακόμα,
υποςτθρίηει ςτον κφκλο ανάπτυξθσ του προϊόντοσ/ υπθρεςίασ και τθ διαδικαςία βελτίωςθσ τθσ
εξυπθρζτθςθσ και τθσ εμπειρίασ των πελατϊν από τθν επιχείρθςθ.
Στρατθγικι Μελζτθ Στόχευςθσ τθσ Αγοράσ: Το εγχειρίδιο αυτό των 21 ςελίδων, υποςτθρίηει τουσ
ςυντελεςτζσ υποςτιριξθσ των νζων επιχειρθματικϊν ομάδων, ςτθν (κυρίωσ) εξωςτρεφι ανάλυςθ
τθσ αγοράσ – ςτόχου, με ανάλυςθ και ςυνκετικι ςυγκριτικι αξιολόγθςθ τθσ ηιτθςθσ και του
ανταγωνιςμοφ.
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Ανάπτυξθ Ρλάνου Καινοτομίασ: Στισ 11 ςελίδεσ του περιγράφεται ςτο πωσ κα υποςτθριχκοφν οι
ομάδεσ για το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του πλάνου Καινοτομίασ και τουσ δείκτεσ μζτρθςισ
τθσ.
Ο Οδθγόσ Επενδυτικοφ Σχεδίου ςτισ 6 ςελίδεσ κειμζνου και τουσ πίνακεσ που τον αποτελοφν
κακοδθγεί ςτθν τεχνικι περιγραφι του επενδυτικοφ ςχεδίου και τθν ανάλυςθ βιωςιμότθτασ τθσ
επζνδυςθσ.
Το Επιχειρθματικό Σχζδιο και τα ςυνοδευτικά προσ αυτό ζγγραφα, υποςτθρίηουν βιμα προσ βιμα
ςε 18 ςελίδεσ κειμζνου και ςυνοδευτικοφσ πίνακεσ τθν ανάπτυξθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου.
Σχζδιο για Marketing Plan με 21 ςελίδεσ για τθν ανάπτυξθ του πλάνου τθσ νζασ επιχείρθςθσ.
Σχζδιο για τθν Ανάπτυξθ Τιμολογιακισ Ρολιτικισ από τθ νζα επιχείρθςθ με βιματα που
περιγράφονται ςε 6 ςελίδεσ και Επικοινωνιακισ Ρολιτικισ που περιγράφονται ςε 9 ςελίδεσ.
Πλα τα εγχειρίδια αυτά, αποτελοφν ςθμαντικό υποςτθρικτικό υλικό ςτα χζρια εκείνων που κα
υποςτθρίξουν κάκε ςτάδιο των ωφελοφμενων επιχειρθματικϊν ομάδων.

5.2 Η Επιμόρφωςη
5.2.1 Η υλοποίηςη τησ επιμόρφωςησ
Στθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ εξωτερικοφ αναδόχου, υπιρξε αξιολόγθςθ ςε 6 κεματικζσ
ενότθτεσ που αποτζλεςαν το πρόγραμμα. Για τθν ευκολία τθσ ανάγνωςθσ των επόμενων ςθμείων
υπενκυμίηονται:
–

(α) Διαμόρφωςθ Στρατθγικισ & Δράςεων - Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων

–

(β) Κεςμικό Ρλαίςιο - Καινοτομία - Ρνευματικι Λδιοκτθςία

–

(γ) Ζρευνα αγοράσ, μάρκετινγκ, Διαφιμιςθ, Θλεκτρονικό μάρκετινγκ

–

(δ) Ρωλιςεισ, Εξυπθρζτθςθ πελατϊν, Τοποκζτθςθ προϊόντοσ, Θλεκτρονικό επιχειρείν, Start
up

–

(ε) Βαςικζσ λογιςτικζσ & χρθματοοικονομικζσ ζννοιεσ, χρθματοοικονομικά μοντζλα

–

(ςτ) Επιχειρθματικά ςχζδια

Οι ενότθτεσ αξιολογικθκαν ςτα κριτιρια (πλθν αυτϊν που αναφζρονται ςτισ ειδικζσ παραγράφουσ
του υλικοφ και των εκπαιδευτϊν ςτο παρόν παραδοτζο):
Οι γνϊςεισ που αποκόμιςα είναι ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ μου ιταν … με κλίμακα Ρολφ χριςιμεσ /
Αρκετά χριςιμεσ / Ελάχιςτα χριςιμεσ και
Η διάρκεια τθσ ενότθτασ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο ιταν … με κλίμακα Ρεριοριςμζνθ / Επαρκισ /
Εξαντλθτικι.
Στο κριτιριο των Γνϊςεων, ο χαρακτθριςμόσ Ρολφ χριςιμεσ εμφάνιςε max ςτθν ενότθτα (α) με
57,14% και min ςτθν ενότθτα (δ) με 36,73%. Ο αρικμθτικόσ μζςοσ ιταν 47,96%, κακϊσ οι
υπόλοιπεσ ενότθτεσ εμφάνιςαν ςυγκζντρωςθ ςε αυτιν ακριβϊσ τθν περιοχι τιμϊν. Το Ελάχιςτα
χριςιμεσ αντίςτοιχα εμφάνιςε max ςτθν ενότθτα (β) με 10,2% και min ςτθν ενότθτα (ςτ) με 0,0%. Ο
αρικμθτικόσ μζςοσ για τθν απάντθςθ ελάχιςτα χριςιμεσ ιταν 5,44% ςτο ςφνολο του υλοποιθκζντοσ
Υποζργου.
Στο ηιτθμα τθσ Διάρκειασ, ο χαρακτθριςμόσ Ρεριοριςμζνθ ςτο ςφνολο είχε μζγιςτο 12,24% ςτθν
ενότθτα (ε), ελάχιςτο 6,12% ςτισ (α) (β) και (δ) ενότθτα. Αντίςτοιχα το Εξαντλθτικι είχε μζγιςτο
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12,24% ςτισ ενότθτεσ (γ) (ε) και (ςτ), ελάχιςτο 4,08% ςτθν (α) και τθν (δ). Τζλοσ ο χαρακτθριςμόσ
επαρκισ κινικθκε από 67,35% ςτθν ενότθτα (ε) ωσ 87,76% ςτθν (α).
Θ ικανοποίθςθ των ωφελοφμενων από τθν Οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ζδειξε
αρικμθτικό μζςο 3,99 ςε 5βακμθ κλίμακα, με αρκετά υψθλι απόκλιςθ (3,69 ςτον ΑΡ7 και 4,30 ςτον
ΑΡ8).
Σε διακριτό ερωτθματολόγιο που ςυμπλιρωςαν οι ωφελοφμενοι για τθν αξιολόγθςθ των
υπθρεςιϊν, ςτθν ερϊτθςθ ‘Ήταν τα κζματα και το υλικό τθσ εκπαίδευςθσ ενδιαφζροντα και
ςχετικά με τισ προςδοκίεσ ςασ; ο αρικμθτικόσ μζςοσ τθσ 5βακμθσ κλίμακασ ιταν 3,97 (4,07 ςτον ΑΡ
7 και 3,87 ςτον ΑΡ 8). Το ηιτθμα τθσ Διάρκειασ που υπιρξε ςτο προαναφερκζν ερωτθματολόγιο,
επαναξιολογικθκε ςε αυτό τθσ αξιολόγθςθσ των υπθρεςιϊν, πικανόν για διαςταφρωςθ. Ο
αρικμθτικόσ μζςοσ τθσ 5βακμθσ κλίμακασ ιταν 3,97 επιβεβαιϊνοντασ το προθγοφμενο εφρθμα.
Στθν β’ ζρευνα θ διάρκεια χαρακτθρίςτθκε άριςτθ κατά 25%, πολφ ικανοποιθτικι 52% και μζτρια
20%. Στθν ίδια ζρευνα οι ςυντελεςτζσ τθν χαρακτιριςαν κυρίωσ μζτρια.
Στθν β’ ζρευνα θ καταλλθλότθτα των υποδομϊν αξιολογικθκε ωσ άριςτθ και πολφ καλι ςε
ποςοςτό 71%.

5.2.2 Οι ωφελοφμενοι
Οι ωφελοφμενοι αξιολογικθκαν από τουσ εκπαιδευτζσ ςτο Ρρακτικό μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ.
Αξιολογικθκε ο βακμόσ εμπλοκισ των ωφελοφμενων κατά τθν πρακτικι άςκθςθ ςτθν αίκουςα, με
βάςθ τθν κλίμακα: μεγάλοσ / μζτριοσ / ελάχιςτοσ. Θ αξιολόγθςθ ζγινε ανά εκπαιδευτικι ενότθτα
και παρατθρικθκε μεγάλο εφροσ διαςποράσ μεταξφ των ενοτιτων. Αρχικά πρζπει να αναφερκεί,
ότι ςτο ςφνολο των αξιολογιςεων δεν αναφζρκθκε, οφτε 1 φορά, ο χαρακτθριςμόσ «ελάχιςτοσ»
ςτο βακμό εμπλοκισ των ωφελοφμενων. Συνεπϊσ ςτα παρακάτω, κα αναφζρονται οι δυο πρϊτεσ
μόνο διαβακμίςεισ τθσ κλίμακασ. Κατά τον πρϊτο κφκλο εφαρμογισ, παρατθρείται μεγάλο εφροσ
διαςποράσ μεταξφ των ενοτιτων και ςτα προγράμματα του ΑΡ7 και ΑΡ8. Από 0% χαρακτθριςμόσ
«μεγάλοσ βακμόσ εμπλοκισ» ςτθν ενότθτα Ρωλιςεισ, Διαπραγματεφςεισ, Εξυπθρζτθςθ πελατϊν,
Τοποκζτθςθ προϊόντοσ, Θλεκτρονικό επιχειρείν, Start up του ΑΡ7 ζωσ 46,15% το ίδιου
χαρακτθριςμοφ ςτθν ενότθτα Χρθματοοικονομικά μοντζλα ςτον ΑΡ8. Ρροφανϊσ το αντίςτροφο
ςυμβαίνει ςτα ίδια προγράμματα για τισ ίδιεσ ενότθτεσ με το χαρακτθριςμό «μζτριοσ βακμόσ
εμπλοκισ». Στον ΑΡ8 θ μζγιςτθ τιμι του χαρακτθριςμοφ «μεγάλοσ βακμόσ εμπλοκισ» ιταν ςτθν
ενότθτα που προαναφζρκθκε και θ ελάχιςτθ ςτθν ενότθτα Θλεκτρονικό μάρκετινγκ. Αντίςτοιχα
ςτον ΑΡ7 θ μζγιςτθ τιμι του χαρακτθριςμοφ «μεγάλοσ βακμόσ εμπλοκισ» ιταν 44,4% ςτθν
ενότθτα Κεςμικό Ρλαίςιο, Φορολογία επιχειριςεων, Καινοτομία, Ρνευματικι Λδιοκτθςία. Στον ΑΡ8
ο αρικμθτικόσ μζςοσ του χαρακτθριςμοφ «μεγάλοσ βακμόσ εμπλοκισ» ιταν 26,39% και ςτον ΑΡ7
25,47%.
Οι ωφελοφμενοι αξιολογικθκαν ακόμα, για τισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν. Αυτό ζγινε μζςα από
κάποιεσ εργαςίεσ και τεςτ αξιολόγθςθσ πολλαπλϊν επιλογϊν. Από τθ ςυνζντευξθ με τον εξωτερικό
ανάδοχο τθσ εκπαίδευςθσ, προζκυψε ότι τα αποτελζςματα αυτισ τθσ αξιολόγθςθσ υπιρξαν πολφ
ικανοποιθτικά, κακϊσ οι μετζχοντεσ πζτυχαν υψθλζσ βακμολογίεσ.

5.2.3 Οι εκπαιδευτζσ
Στθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/εξωτερικοφ αναδόχου, οι εκπαιδευτζσ αξιολογικθκαν ςε δυο
κριτιρια από τουσ εκπαιδευόμενουσ ςε 5βακμθ κλίμακα: τθ Γνϊςθ του κζματοσ και τθ
Μεταδοτικότθτα. Θ γνϊςθ του κζματοσ αξιολογικθκε ςτουσ ΑΡ7 και ΑΡ8 με 4,39 και 4,59
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αντίςτοιχα και ςτο ςφνολο με αρικμθτικό μζςο 4,49, ενϊ θ μεταδοτικότθτα με 4,33 ςτο ςφνολο
(4,39 και 4,26 ςτουσ ΑΡ7 και ΑΡ8 αντίςτοιχα).
Ζνα ακόμα κριτιριο για τθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτϊν, αποτζλεςε το ερϊτθμα για τον τρόπο
παρουςίαςθσ κάκε εκπαιδευτικισ ενότθτασ από τισ 6 που αναφζρονται ςτθν αξιολόγθςθ του
εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Θ κλίμακα ςτο ερϊτθμα ιταν Μθ κατάλλθλοσ/Κατάλλθλοσ. Θ
καταλλθλότθτα αξιολογικθκε με πολφ υψθλό ςυντελεςτι, αφοφ το χαμθλό που παρουςιάςτθκε
ιταν 83,67% ςτθν 3θ και 4θ κεματικι ενότθτα και το υψθλό 95,92% ςτθν 1θ.
Οι εκπαιδευτζσ αξιολογικθκαν επιπλζον, ςτο ερωτθματολόγιο των υπθρεςιϊν που ςυμπλιρωςαν
οι ωφελοφμενοι. Στθν ερϊτθςθ ‘Ήταν θ μζκοδοσ εκπαίδευςθσ κατάλλθλθ και αποτελεςματικι; θ
οποία αξιολογικθκε ςε 5βακμθ κλίμακα, ο αρικμθτικόσ μζςοσ ςτον ΑΡ 7 ιταν 3,69, ςτον ΑΡ 8 3,53
και ο ςυνολικόσ 3,61. Στθν ερϊτθςθ Ήταν οι εκπαιδευτζσ προετοιμαςμζνοι και αποδοτικοί; Ομοίωσ
ςε 5βακμθ κλίμακα, ο αρικμθτικόσ μζςοσ ςτον ΑΡ 7 ιταν 4,17, ςτον ΑΡ8 ιταν 3,80 και ο ςυνολικόσ
3,99.

5.2.4 Σο υποςτηρικτικό υλικό
Για τισ ανάγκεσ των Υποζργων δθμιουργικθκε πλοφςιο και κατάλλθλο υποςτθρικτικό υλικό. Το
υλικό αυτό, βρίςκεται αναρτθμζνο και ςτθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ (http://sev4skillsentrepreneurship.appspot.com/preview). Συγκεκριμζνα:
Μεταςχθματιςμόσ τθσ Λδζασ ςε Επιχειρθματικό Μοντζλο
Μδρυςθ και Αρχικι Λειτουργία τθσ Επιχείρθςθσ
Εκκίνθςθ τθσ Επιχείρθςθσ
Ρροβολι, Διάδοςθ, Επικοινωνία
Ειδικά Κζματα
Ανάπτυξθ των Ρωλιςεων
Ανάπτυξθ των Αγορϊν
Ανάπτυξθ τθσ Ομάδασ
Χρθματοοικονομικι Διαχείριςθ
Επιχειρθςιακόσ Σχεδιαςμόσ για Start Ups
Το εκπαιδευτικό υλικό ςτθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ εξωτερικοφ αναδόχου, αξιολογικθκε
ανά εκπαιδευτικι ενότθτα, ςτθν κλίμακα: Ανεπαρκζσ / Λκανοποιθτικό / Ρολφ ικανοποιθτικό. Στισ 6
κεματικζσ ενότθτεσ:
–

(α) Διαμόρφωςθ τρατθγικισ & Δράςεων - Χρθματοδότθςθ επιχειριςεων

–

(β) Θεςμικό Πλαίςιο - Καινοτομία - Πνευματικι Ιδιοκτθςία

–

(γ) Ζρευνα αγοράσ, μάρκετινγκ, Διαφιμιςθ, Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ

–

(δ) Πωλιςεισ, Εξυπθρζτθςθ πελατϊν, Σοποκζτθςθ προϊόντοσ, Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Start
up

–

(ε) Βαςικζσ λογιςτικζσ & χρθματοοικονομικζσ ζννοιεσ, χρθματοοικονομικά μοντζλα

–

(ςτ) Επιχειρθματικά ςχζδια
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5.3 Η Επιχειρηματικότητα ωσ ςυνολική ενζργεια
Στα Υποζργα 3 και 4, θ ςυνολικι ςυμμετοχι ωφελοφμενων – υποψθφίων νζων επιχειρθματιϊν ςτισ
διάφορεσ δράςεισ, ξεπζραςε τον αρχικά προςδιοριςμζνο αρικμό. Αυτό ςυνζβθ, γιατί ενϊ είχε
προχπολογιςτεί θ ςυμμετοχι ενόσ ατόμου από κάκε επιχειρθματικι ομάδα, επιτράπθκε από τον
Ανάδοχο του ζργου θ ςυμμετοχι περιςςοτζρων του ενόσ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ανακζτουςασ
το ζργο Αρχισ, εφόςον υπιρχε ςχετικι επικυμία. Θ αφξθςθ του αρικμοφ των ςυμμετεχόντων ωσ
απόφαςθ του Αναδόχου του ζργου κρίνεται απόλυτα κετικι, κακϊσ ζτςι θ υποςτιριξθ ςτα
επιχειρθματικά ςχιματα βελτιϊνεται.
Σθμαντικό γεγονόσ ςτο Υποζργο τθσ επιχειρθματικότθτασ, κεωρείται από πολλοφσ ςυντελεςτζσ του,
θ βιντεοςκόπθςθ και ανάρτθςθ των ςεμιναρίων ςτθν ιςτοςελίδα του ζργου. Αυτό υποςτθρίηει τουσ
ενδιαφερόμενουσ κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ, αλλά επιπρόςκετα ςυνεχίηει να υποςτθρίηει μετά τθ
λιξθ του ζργου, ςυμβάλλοντασ αποφαςιςτικά και ςτθν προβολι – δθμοςιότθτα των ενεργειϊν.
Ζνα αξιοςθμείωτο γεγονόσ ςτθν εκπαίδευςθ ςτθν ζρευνα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ εξωτερικοφ
αναδόχου, ιταν οι διαφορζσ που παρουςιάςτθκαν ςτα προγράμματα των δυο αξόνων. Για
παράδειγμα ςτισ γνϊςεισ που αποκόμιςαν ςε ςχζςθ με τισ ανάγκεσ τουσ οι ωφελοφμενοι ςτον ΑΡ7
είχαν αρικμθτικό μζςο 36,84% ςτο χαρακτθριςμό πολφ χριςιμεσ ενϊ ςτον ΑΡ8, ο δείκτθσ ζφταςε
ςτο 55%. Ανάλογθ εικόνα ςε μικρότερο βακμό ζχουν και τα άλλα κριτιρια. Συνολικά οι
ωφελοφμενοι ςτον ΑΡ8 ζδειξαν πολφ πιο ικανοποιθμζνοι ςε ςχζςθ με αυτοφσ του ΑΡ7. Αυτό
αποτυπϊνεται και ςτο δείκτθ ικανοποίθςθσ των ωφελοφμενων από τθν οργάνωςθ του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ. Στον ΑΡ7 ιταν 3,69 ςτθν 5βακμθ κλίμακα και ςτον ΑΡ8 4,30 μια
αρκετά ςθμαντικι δθλαδι διαφορά.
Στθν ερϊτθςθ ‘Ήταν τα απογεφματα επιχειρθματικότθτασ ενδιαφζροντα και αποδοτικά; ςε 5βακμθ
κλίμακα θ ικανοποίθςθ ζχει μζςο αρικμθτικό 3,58 ςτον ΑΡ7 και 3,73 ςτον ΑΡ 8.
Ο γενικόσ αρικμθτικόσ μζςοσ για το Coaching είναι ςτον ΑΡ7 4,30 και ςτον ΑΡ8 4,17. Αντίςτοιχα για
τθ Συμβουλευτικι είναι 3,72 και 3,23 για το Mentoring 3,86 και 3,39 και τθν εκπαίδευςθ 3,95 και
3,80. Για τισ υπθρεςίεσ τα αντίςτοιχα ςτοιχεία είναι 3,38 και 3,17.
Υπιρξαν αρκετζσ παρατθριςεισ – προτάςεισ βελτίωςθσ και μάλιςτα αρκετζσ από αυτζσ πολφ
αναλυτικζσ. Κάποιεσ ιταν απλά κετικά ςχόλια για το πρόγραμμα. Οι υπόλοιπεσ κινικθκαν αρκετά
ςτθν ανάγκθ για μελζτεσ περίπτωςθσ από πραγματικζσ καταςτάςεισ, ςτθν οργάνωςθ, τθν ανάγκθ
για εξειδίκευςθ ςε start up. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι θ πρόταςθ που διατυπϊκθκε ςτον πρϊτο
κφκλο για αφξθςθ του αρικμοφ των μελετϊν περίπτωςθσ, ικανοποιικθκε ςτθ ςυνζχεια, κακϊσ
αυξικθκαν οι μελζτεσ περίπτωςθσ. Ρλιρθσ περιγραφι, όπωσ και οι προτάςεισ για
ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ, παρουςιάηονται αναλυτικά ςτο αντίςτοιχο παράρτθμα.
Υπιρξε τζλοσ θ ερϊτθςθ: Πόςο ςθμαντικι ιταν θ ςυμβολι του προγράμματοσ ςτθν εξζλιξθ τθσ
επιχειρθματικισ ιδζασ ςασ (ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ). Ο αρικμθτικόσ μζςοσ ςτον ΑΡ7 3,87 και ςτον ΑΡ8 4,08
με 3,97 ςτο ςφνολο.
Στθν ζρευνα του αναδόχου αξιολόγθςθσ, που ςυνολικά αποτυπϊνεται ςτο παράρτθμα 2, θ
πλειοψθφία των ερωτϊμενων διατφπωςε κετικι άποψθ όςον αφορά τθ ςυνολικι οργάνωςθ του
υποζργου. Σφμφωνα με τουσ ίδιουσ, πρόκειται για μία πολφ καλι πρωτοβουλία. Ραρζχει
ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ ςε εν δυνάμει επιχειρθματίεσ και τουσ βοθκά να μετατρζψουν τθν ιδζα
τουσ ςε επιχείρθςθ. Είναι καλά οργανωμζνο με κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ και θλεκτρονικά
μζςα. Το ιςχυρό του ςθμείο είναι ότι ενεργοποιεί πολλοφσ υποςτθρικτικοφσ παράγοντεσ (μζντορεσ,
ςφμβουλοι, coaches, ΣΕΒ) που ζρχονται ςε απευκείασ επαφι με τθν κάκε ομάδα, προκειμζνου να
δθμιουργιςει ζνα πλιρεσ επιχειρθματικό ςχζδιο και να υποςτθριχκεί ςυνολικά. Διατυπϊκθκε,
ειδικά από τισ ιδιαίτερα καινοτόμεσ νεοφυείσ επιχειριςεισ, ο προβλθματιςμόσ για τθ δυςκολία
(αντικειμενικι δυςκολία που οφείλεται ςτο ιδιαίτερα καινοτόμο τθσ ιδζασ, χωρίσ αποκλειςτικι
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ευκφνθ των ςυντελεςτϊν), για τθν τεκμθρίωςθ του ςχεδίου μάρκετινγκ λόγω των δυςκολιϊν για
τθν υλοποίθςθ ςχετικισ ζρευνασ αγοράσ.
Θ εικόνα για τθν Καταλλθλότθτα του χϊρου και τισ υποδομζσ τθσ δομισ φιλοξενίασ ιταν κατά 71%
πολφ κετικι και κετικι και κατά 10% αρνθτικι (ελαφρά περιςςότερο ςτον ΑΡ7).
Θ υμβολι των Συμβοφλων κρίκθκε πολφ κετικι και κετικι ςυνολικά κατά 82%, των Μεντόρων ςε
ποςοςτό 53%, των Coach κατά 90% και τθσ Εκπαίδευςθσ 88%. Είναι προφανισ θ κατάταξθ
ςθμαντικότθτασ από πλευράσ υποψθφίων επιχειρθματιϊν των ςυντελεςτϊν.
Στθν αντίςτοιχθ ερϊτθςθ να αξιολογθκεί ςυγκριτικά θ υνειςφορά τθσ κάκε ςυνιςτϊςασ του
προγράμματοσ θ εικόνα για πολφ κετικι και κετικι ςυνειςφορά είναι 73% για τουσ Συμβοφλουσ,
46% για τουσ Μζντορεσ, 91% για τουσ Coach και για τουσ Εκπαιδευτζσ 74%. Οι ωφελοφμενοι
κεωροφν ότι θ ςυνδυαςμζνθ υποςτιριξθ των coach, μζντορα, ςυμβοφλου και εκπαιδευτι
ςφμφωνα με το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ, αξιοποιικθκε από τουσ ίδιουσ κατά 23% ςτο
μζγιςτο και 40% πολφ. Υπάρχει ςε ςυνδυαςμό με τθν προαναφερκείςα ςτθν προθγοφμενθ
παράγραφο ερϊτθςθ για τθ «υμβολι» και τα ποιοτικά ευριματα τθσ β’ ζρευνασ, μια διαβάκμιςθ
των ςυντελεςτϊν ςε φκίνουςα ςειρά ωσ ακολοφκωσ: Coaches, Εκπαιδευτζσ, Σφμβουλοι, Μζντορεσ.
Υπενκυμίηεται ότι οι Μζντορεσ ιταν «εκελοντζσ» ςτελζχθ επιχειριςεων. Ρικανολογείται ότι ίςωσ
να μθν είχαν αναπτυγμζνθ τθ δυνατότθτα «μεταφοράσ» των γνϊςεων και εμπειριϊν που
αναμφίβολα διζκεταν.
Οι ωφελοφμενοι του δείγματοσ κατά 95% κα πρότειναν πάρα πολφ και πολφ τθν Παρακολοφκθςθ
του προγράμματοσ ςε άλλα ςτελζχθ.
Ππωσ και ςτα προθγοφμενα υποζργα, το όνομα του ΣΕΒ επθρζαςε πολφ κετικά και κετικά κατά
60% τθν απόφαςθ των ερωτθκζντων για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα.
Θ ςυνεργαςία των ςυντελεςτϊν (εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων, Coach και μεντόρων) με τθν ομάδα
διοίκθςθσ του ζργου, υπιρξε πολφ ικανοποιθτικι κατά 100%. Σε ανάλογα πολφ υψθλά επίπεδα,
κρίκθκε το επίπεδο ςυνεργαςίασ τθσ κάκε μιασ ομάδασ υποςτθρικτϊν (εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων,
Coach και μεντόρων) με τισ υπόλοιπεσ. Οι ίδιοι πιςτεφουν κατά 80% ότι το πρόγραμμα ιταν πολφ
καλά και καλά Δομθμζνο και κεματικά οργανωμζνο. Επίςθσ ςε απόλυτθ ομοφωνία (100%) κα
Πρότειναν τθ ςυνζχιςι του.
Θ γενικι εικόνα ςυνεπϊσ, είναι ότι θ ςυνολικι ενζργεια τθσ Επιχειρθματικότθτασ, βρικε ςθμαντικι
ανταπόκριςθ και κρίκθκε πολφ κετικά από το ςφνολο των ςυντελεςτϊν που ςυμμετείχαν ςτισ δυο
ζρευνεσ.

5.4 Αποτελεςματικότητα
Στισ ςυνεντεφξεισ του αναδόχου αξιολόγθςθσ, ςυηθτικθκε με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ ο βακμόσ
ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κάκε ωφελοφμενθσ ομάδασ πριν τισ υπθρεςίεσ
κακοδιγθςθσ. Τα ςχζδια ςχεδόν κατά 80% βρίςκονταν ςε πολφ αρχικό ςτάδιο, ιταν δθλαδι μόνο
μία ιδζα. Ωςτόςο, υπιρχε ζνα μζροσ των ομάδων που είχαν αναπτφξει ζνα αρχικό επιχειρθματικό
ςχζδιο πριν τθν ζναρξθ του προγράμματοσ. Ελάχιςτεσ (1-2) ομάδεσ είχαν ιδθ ςυςτιςει μία μικρι
επιχείρθςθ με βαςικζσ λειτουργίεσ, πριν τθν ζνταξι τουσ ςτο πρόγραμμα και ικελαν να τθν
αναπτφξουν.
Για τουσ παραπάνω λόγουσ, θ ανάπτυξθ και ωρίμανςθ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου κάκε ομάδασ
διαφζρει. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι ομάδεσ που εντάχκθκαν ςτο πρόγραμμα ζχοντασ μόνο μία ιδζα,
προχϊρθςαν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου. Αντίςτοιχα, οι ομάδεσ που είχαν ιδθ
ςυντάξει ζνα επιχειρθματικό ςχζδιο, κατάφεραν μζςα από το πρόγραμμα να το βελτιϊςουν και να
το προςαρμόςουν με καλφτερο τρόπο. Κάποιοι ωφελοφμενοι, είχαν ςυλλάβει τθν ιδζα και ικελαν
να αποκτιςουν τισ γνϊςεισ ϊςτε να προςδιορίςουν εάν μπορεί να μετεξελιχκεί ςε επιχείρθςθ.
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Πλεσ ςυνολικά οι ομάδεσ υποςτθρίχκθκαν ςτθ δικτφωςθ με άλλεσ επιχειριςεισ και με φορείσ
χρθματοδότθςθσ, ακόμα και αν δεν κατάφεραν να ςυνεργαςτοφν με αυτζσ.
Σφμφωνα με τθ γνϊμθ των μεντόρων, κάποιεσ ομάδεσ, είχαν από τεχνικι άποψθ, αρκετά καλό
βακμό ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ τουσ ςχεδίου και είχαν τθν ανάγκθ να μάκουν πϊσ
λειτουργεί θ αγορά και ποιεσ οι προοπτικζσ τουσ ςτο επιχειρείν. Κατά τθ διάρκεια των
ςυναντιςεων ςυνεχϊσ προχωροφςαν ςε βελτιϊςεισ και αλλαγζσ, ϊςτε να υπάρξει το καλφτερο
δυνατό αποτζλεςμα για τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ. Υπιρχε πλθκϊρα επιχειρθματικϊν ςχεδίων
που αφοροφςαν ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ. Μεγάλο ενδιαφζρον υπιρχε για επιχειρθματικζσ ιδζεσ
του κλάδου τθσ πλθροφορικισ, τθσ τεχνολογίασ, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ανακφκλωςθσ αλλά
και των τροφίμων, καλλυντικϊν και υγείασ. Μάλιςτα κάποιεσ πατζντεσ διακρίκθκαν ςτο εξωτερικό
αναδεικνφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειρθματικϊν ιδεϊν.
Σε κάκε περίπτωςθ, κατά μζςο όρο, πριν τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ και τθν ςυμβολι των
ςυντελεςτϊν, ο βακμόσ ωριμότθτασ κυμαινόταν από το πρϊιμο ωσ το αρχικό ςτάδιο, ενϊ μετά τθν
κακοδιγθςθ, θ οποία κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία κρίκθκε αναγκαία, ο βακμόσ ωριμότθτασ των
ςχεδίων είχε φτάςει ςε πολφ ανϊτερο επίπεδο. Το mentoring κρίκθκε ιδιαίτερα αναγκαίο
αναφορικά με τθν ζρευνα αγοράσ, τθν κοςτολογικι μελζτθ και λιγότερο για το επιχειρθματικό
πλάνο.
Κάποια από τα επιχειρθματικά ςχζδια, όπωσ ανζφεραν οι Coaches -περίπου το 1/3, προχϊρθςαν
ςτθν επιχειρθματικότθτα ι είναι ζτοιμα να προχωριςουν. Συνικωσ αφοροφςαν επιχειρθματικά
πλάνα όπου οι ςυμμετζχοντεσ εξαρτιόνταν βιοποριςτικά από τθν υλοποίθςθ τουσ. Κάποιοι από
τουσ ςυμμετζχοντεσ δεν προχϊρθςαν, διότι ςυνειδθτοποίθςαν ότι το επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο
δεν κα μποροφςε να γίνει πράξθ, ενϊ κάποιοι, αν και ολοκλιρωςαν το πρόγραμμα, ςυμμετείχαν
ουςιαςτικά για τισ γνϊςεισ, χωρίσ απαραίτθτα να επιδιϊκουν ςτθν ςφςταςθ μιασ επιχείρθςθσ.
Συγκεκριμζνα κατά τουσ Coaches το 30% περίπου των ομάδων προχϊρθςε ςε ςφςταςθ εταιρείασ, ι
πρόκειται να προχωριςει ςτο μζλλον. Το υπόλοιπο ποςοςτό ομάδων δεν προχϊρθςαν ςε
ςχθματιςμό εταιρείασ είτε λόγω ζλλειψθσ χρθματοδότθςθσ είτε γιατί δεν ζχουν λφςει ακόμα
κάποια νομικά κζματα, είτε γιατί ακόμα εξελίςςουν τθν ιδζα ι τθν μετζβαλαν. Σε κάκε περίπτωςθ
πάντωσ, οι ςυμμετζχοντεσ που προχϊρθςαν ςε ςφςταςθ εταιρείασ, ζδειξαν να ζχουν μεγάλο βακμό
δζςμευςθσ (commitment) κακ’ όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ.
Στθν ζρευνα του ςυμβοφλου αξιολόγθςθσ:
–
–
–

το 18% ζχουν ιδθ ςυςτιςει τθν εταιρεία.
58% είναι ςε διαδικαςία για τθ ςφςταςι τθσ.
Οι υπόλοιποι, δθλϊνουν ότι δεν βρίςκονται ακόμα ςε διαδικαςία για τθ ςφςταςθ
εταιρείασ.
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6 Τποζργο 5: Δράςεισ ενίςχυςθσ των υπθρεςιών Δια
Βίου Μάκθςθσ ςτουσ νζουσ και τισ επιχειριςεισ
6.1 υντονιςμόσ, Επιςτημονική Τποςτήριξη και Παρακολοφθηςη των
Πράξεων
6.1.1 υντονιςμόσ &Επιςτημονική Τποςτήριξη των Πράξεων
Από τισ ςυνεντεφξεισ με τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ/ Αναδόχου των Ρράξεων, προκφπτει
ότι κατά τθν ζναρξθ υλοποίθςθσ του ζργου, δθμιουργικθκαν δυο ςυμπαγείσ και ςυνεκτικζσ ομάδεσ
ςυντονιςμοφ, υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ, αποτελοφμενεσ από ζμπειρα ςτελζχθ του
Αναδόχου των Ρράξεων, υπό τθν εποπτεία του υψθλότερου επιπζδου διοίκθςθσ του φορζα:
–

Θ μία για τα Υποζργα 1 και 2, θ άλλθ για τα Υποζργα 3 και 4.

–

Θ κάκε μία ομάδα, ανζλαβε οριηόντια τθν ευκφνθ ςυντονιςμοφ των ςχετικϊν Υποζργων.

–

Οι ομάδεσ πραγματοποιοφςαν προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ ςυντονιςμοφ, θ ςυχνότθτα
των οποίων ιταν ανάλογθ τθσ ζνταςθσ υλοποίθςθσ τθ δεδομζνθ χρονικι περίοδο και
ζκτακτεσ όταν και όπου απαιτικθκε.

–

Τα ςτελζχθ τθσ κάκε ομάδασ ανάλογα με το υποζργο ευκφνθσ, παρακολοφκθςαν εκ του
ςφνεγγυσ όλεσ τισ διαφορετικζσ φάςεισ, ιταν ακόμα παρόντα και ςε μεγάλο μζροσ τθσ
υλοποίθςθσ (ενζργειεσ κατάρτιςθσ, ενζργειεσ ςυμβουλευτικισ ι άλλθσ μορφισ
υποςτιριξθσ, εκδθλϊςεισ κλπ).

Υπό τθν ευκφνθ των δφο ομάδων και υπό τθν εποπτεία του υψθλότερου επιπζδου διοίκθςθσ του
Αναδόχου των Ρράξεων, ζγιναν οι ενζργειεσ επιλογισ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (εκπαιδευτϊν,
ςυμβοφλων, ςυμβοφλων – εκπαιδευτϊν, μεντόρων, coaches) ανά Υποζργο. Θ επιλογι αυτι ζφερε
πολφ καλά αποτελζςματα, όπωσ αποδεικνφεται από τισ πολφ υψθλζσ αξιολογιςεισ των
ωφελοφμενων ςτουσ ςυντελεςτζσ εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ.
Σθμειϊνεται χαρακτθριςτικά ότι ο Ανάδοχοσ των Ρράξεων επζτυχε τθ ςυνεργαςία με κορυφαία
ςτελζχθ μεγάλων Ελλθνικϊν επιχειριςεων ωσ «μζντορεσ», με τεράςτια εμπειρία ςτα κζματα
αιχμισ του ζργου και μάλιςτα «αμιςκί». Αυτό, δεν ςθμαίνει απλά οικονομία πόρων για το
πρόγραμμα, αλλά μια ωφζλεια υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ για τουσ ωφελοφμενουσ και το ζργο,
αφοφ ο ςυνεργαηόμενοσ εκελοντικά ςυνικωσ ζχει πολφ μεγαλφτερθ δζςμευςθ ςε αυτό που κάνει.
Ππωσ μεταφζρκθκε ςτισ ςυνεντεφξεισ, υπάρχουν περιπτϊςεισ ςτθν Καινοτόμο Επιχειρθματικότθτα,
που θ υποςτιριξθ ςτισ ωφελοφμενεσ ομάδεσ ςυνεχίηεται αφιλοκερδϊσ και μετά τθ λιξθ τθσ
ςυμβατικισ υποχρζωςθσ από το ζργο.
Θ ςυνεχισ και ποιοτικι παρακολοφκθςθ – υποςτιριξθ του ζργου, προκφπτει και από τισ άμεςεσ
διορκωτικζσ κινιςεισ που αναλαμβάνονταν, όταν ο φορζασ ζλαβε γνϊςθ για κάποια προβλιματα.
Για παράδειγμα, όταν μεταφζρκθκε ςτθν ομάδα ςυντονιςμοφ, ότι ςτο πρόγραμμα του ΑΡ 7 ςτο
Υποζργο τθσ επιχειρθματικότθτασ, οι ωφελοφμενοι είχαν αντιρριςεισ με τον εβδομαδιαίο /
θμεριςιο χρονικό προγραμματιςμό, ζςπευςαν να διορκϊςουν το πρόβλθμα για τουσ επόμενουσ
κφκλουσ, προςαρμόηοντάσ το ςτισ απαιτιςεισ. Ακόμα, ςτον Β’ κφκλο τθσ Καινοτόμου
Επιχειρθματικότθτασ, αφξθςαν τον αρικμό Case Studies κακϊσ ζγινε αντιλθπτό από τον πρϊτο
κφκλο, ότι αυτό αποτελοφςε επικυμία – ανάγκθ των ςυμμετεχόντων. Διορκωτικζσ κινιςεισ ζγιναν
ςε όλα τα υποζργα, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν ενδιάμεςθ εξωτερικι αξιολόγθςθ, όπωσ περιγράφθκε
ςτο παραδοτζο Ρ.2.1 του αναδόχου αξιολόγθςθσ.
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Από τα ευριματα (ποςοτικά και ποιοτικά) των δφο ερευνϊν που υλοποιικθκαν, προκφπτει ότι ο
ςυντονιςμόσ και θ παρακολοφκθςθ ςυνζβαινε ςε κακθμερινι βάςθ, τόςο ςτα προγράμματα που
ζγιναν με αυτεπιςταςία, όςο και ςε αυτά που υλοποιικθκαν από εξωτερικοφσ αναδόχουσ. Θ
επιςτθμονικι υποςτιριξθ δινόταν άμεςα, ςε κάκε ςθμείο όπου απαιτικθκε. Σε αρκετά ςθμεία
όπωσ προζκυψε από τισ ςυνεντεφξεισ, δόκθκαν άμεςεσ λφςεισ ςε μικρά προβλιματα που
εμφανίςτθκαν. Για παράδειγμα, κάποια προβλιματα ςτθ δομι τθσ φιλοξενίασ όπωσ θ μεταφορά
ςτον κφριο τόπο πραγματοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ μζρουσ ςτον Βόλο και το ηιτθμα τθσ
κζρμανςθσ ςτον χϊρο τθσ Ακινασ, καλφφκθκαν με άμεςεσ ενζργειεσ του φορζα. Στο Υποζργο 3 & 4
προζκυψε το κζμα του βακμοφ ωριμότθτασ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων και τθσ ετοιμότθτασ των
υποψθφίων επιχειρθματιϊν. Θ αντίςτοιχθ ομάδα παρακολοφκθςθσ και υποςτιριξθσ, ιρκε ςε
επαφι με τα γραφεία διαςφνδεςθσ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων και των ερευνθτικϊν
κζντρων, πετυχαίνοντασ ζτςι διττό ςτόχο: αφενόσ τθ δικτφωςθ και αφετζρου τθν αμεςότθτα και
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ επικοινωνίασ του ζργου, για τθν άμεςθ και ςτοχευμζνθ διάχυςθ τθσ
πλθροφορίασ ςε δυνθτικοφσ ωφελοφμενουσ υψθλοφ επιπζδου.
Στο Υποζργο 1 θ αξιολόγθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ για τθν Οργάνωςθ και ςυντονιςμό του
προγράμματοσ, αποτυπϊκθκε βακμολογικά από 8,39 ωσ 8,78 ςε 10βακμθ κλίμακα ςτα 4 κριτιρια
που χρθςιμοποιικθκαν. Στουσ εκπαιδευτζσ και ςυμβοφλουσ, ετζκθ θ ερϊτθςθ για το πϊσ κα
βακμολογοφςαν ςυνολικά το πρόγραμμα με άριςτα το 5. Το 47% απάντθςε με 5 και το 29% με 4.
Στο Υποζργο 2, θ αξιολόγθςθ από τουσ ωφελοφμενουσ για τθν Οργάνωςθ και ςυντονιςμό του
προγράμματοσ, αξιολογικθκε ζμμεςα με τθν ερϊτθςθ: Ρωσ κα ςυςτινατε ςε άλλουσ το
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ; Το 82% απάντθςε άριςτο και πολφ καλό. Ωσ ςυνολικι αξιολόγθςθ του
προγράμματοσ, οι εκπαιδευτζσ κατά 75% επιλζγουν το 4 ςτθν 5βακμθ κλίμακα και το υπόλοιπο
25% επιλζγει το χαρακτθριςμό 3. Ακόμα, κατά 16% οι ωφελοφμενοι επιλζγουν αυκόρμθτα τθν
απάντθςθ «το πρόγραμμα ςυνολικά», ςτθν ερϊτθςθ με δυνατότθτα μιασ μόνο απάντθςθσ για το
πιο είναι το πιο δυνατό ςτοιχείο του προγράμματοσ.
Στα Υποζργα τθσ Επιχειρθματικότθτασ, θ ερϊτθςθ για τθν γενικι εικόνα, δείχνει ικανοποίθςθ του
επιπζδου του 80%.

6.1.2 Παρακολοφθηςη & Διαχείριςη των Πράξεων
Το Υποζργο 5 ςυνδζεται με τθ διαχείριςθ τθσ υλοποίθςθσ των Ρράξεων και των Υποζργων.
Αφορά ςε δράςεισ ςυντονιςμοφ/εποπτείασ, επιςτθμονικισ υποςτιριξθσ και παρακολοφκθςθσ του
ςυνόλου των Ρράξεων και των επιμζρουσ υποζργων τουσ. Ενδεικτικά αφορά τον κακοριςμό των
τεχνικϊν και λοιπϊν προδιαγραφϊν των διαγωνιςμϊν, τθν εκπόνθςθ των ςχεδίων απόφαςθσ
υλοποίθςθσ του ζργου με ίδια μζςα, τθν επιςτθμονικι υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ των επιμζρουσ
δραςτθριοτιτων των Υποζργων, τον ςυντονιςμό/εποπτεία και παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ
των πράξεων, δθλαδι τουσ φακζλουσ φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, τα πρακτικά των
ομάδων παρακολοφκθςθσ των πράξεων και των υποζργων, τα μθνιαία και εξαμθνιαία δελτία
παρακολοφκθςθσ προόδου των πράξεων κ.λπ.
Για τθν υλοποίθςθ του ςυνόλου των Υποζργων και των δραςτθριοτιτων των Ρράξεων, απαιτικθκε
θ ςφςταςθ ομάδασ ζργου από ςτελζχθ και ςυνεργάτεσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ Αναπτυξιακϊν
Δράςεων Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ, που ανζλαβαν το ςυντονιςμό/εποπτεία και τθν
επιςτθμονικι υποςτιριξθ και παρακολοφκθςθ των πράξεων, με τθ ςυνδρομι, όπου κρίκθκε
απαραίτθτο, ειδικϊν εξωτερικϊν εμπειρογνωμόνων.
Αν και οι απαιτιςεισ ςυνολικά τθσ ςχεδίαςθσ και εφαρμογισ ςτθν πράξθ των Υποζργων ιταν
ιδιαίτερα αυξθμζνεσ και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ γραφειοκρατικζσ λόγω των απαιτιςεων του
ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου του ΕΣΡΑ 2007-2013, δεν δθμιουργικθκε κανζνα πρόβλθμα.
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Στισ ςυνεντεφξεισ με αρμόδια ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, αναφζρκθκε ότι οι Ρράξεισ και τα
Υποζργα τουσ, ιταν πάρα πολφ καλά οργανωμζνα και «προςαρμοςμζνα» τόςο ςτισ ανάγκεσ των
ωφελοφμενων όςο και ςτθ ςτοχοκεςία και τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα.
Στο ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφερκεί ότι ο Δικαιοφχοσ «Στζγθ τθσ Ελλθνικισ Βιομθχανίασ», ζχει
Βεβαίωςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ Τφπου Β (9.1986/6.359/27-04-2009) όπωσ τροποποιικθκε και
ιςχφει με τθν υπ. Αρικ. Απόφαςθ (0.32071/6.306/20-04-2010) και αναπτφςςει δράςεισ για τθν
υποςτιριξθ του κεςμικοφ ρόλου του ΣΕΒ ςτθ διαμόρφωςθ καινοτόμων πολιτικϊν που ενιςχφουν
τθν ανταγωνιςτικότθτα των ελλθνικϊν επιχειριςεων, βελτιϊνουν το επιχειρθματικό περιβάλλον
και προάγουν τθν ανάπτυξθ. Αυτό ςυνζβαλε και ςτθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των απαιτθτικϊν
διαδικαςιϊν, από πλευράσ ςυντονιςμοφ, οργάνωςθσ, παρακολοφκθςθσ και ζλεγχου, των Ρράξεων.

6.2 Δημοςιότητα
Οι ενζργειεσ δθμοςιότθτασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα του προγράμματοσ και κακίςτανται ωσ
κεμελιϊδεισ προτεραιότθτεσ, διότι όχι μόνο ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ ςχετικά με τθ
διάχυςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειϊν, αλλά θ ενθμζρωςθ και θ προϊκθςθ ςυντελοφν
ςτθν ευρφτερθ γνωςτοποίθςθ του ίδιου του περιεχομζνου του προγράμματοσ, ςτθν
αποτελεςματικι πλθροφόρθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και ςτθν ενθμζρωςθ των δυνθτικϊν δικαιοφχων
για το ςφνολο των δράςεων του Ρρογράμματοσ, με ταυτόχρονθ τθν ανάδειξθ του ρόλου που
διαδραματίηει ο ΣΕΒ.
Για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ κρίκθκε αναγκαία θ δθμιουργία ενόσ μζςου
ενθμζρωςθσ, διακριτό από τθν κεντρικι ιςτοςελίδα του ΣΕΒ, το οποίο αφορά αποκλειςτικά τισ
δράςεισ του προγράμματοσ, των Ρράξεων και των Υποζργων τουσ, και με εξειδίκευςθ ςτουσ τρεισ
πυλϊνεσ τθσ Εξωςτρζφειασ, τθσ Καινοτομίασ και τθσ Νζασ Επιχειρθματικότθτασ.
Ρροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και μζςω ενόσ επιλεγμζνου φάςματοσ επικοινωνιακϊν ενεργειϊν και
μζςων, υλοποιικθκαν δράςεισ δθμοςιότθτασ με κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τθν πλατφόρμα/
ιςτοςελίδα «http://sev4enterprise.org.gr/» για να υπθρετθκεί «το δικαίωμα των πολιτϊν να
γνωρίηουν», για τθ γνωςτοποίθςθ των πρωτοβουλιϊν και για τθν ενθμζρωςθ με άρκρα, νζα &
ενθμερϊςεισ. Τελικό επιδιωκόμενο αποτζλεςμα ιταν και παραμζνει, θ αναβάκμιςθ και θ βελτίωςθ
του επιπζδου γνϊςεων και δεξιοτιτων των ςτελεχϊν των επιχειριςεων – υφιςτάμενων και νζων,
ςε ςχζςθ με τισ πρωτοβουλίεσ που αναπτφχκθκαν.
Θ Δθμοςιότθτα των Ρράξεων και των υποζργων ζχει χαρακτθριςτικά:
1. Αρχικισ δθμοςιότθτασ, με ςτόχο τθ γνωςτοποίθςθ, τθν προβολι αλλά και τθν προςζλκυςθ

ςυμμετοχισ ςυμμετεχόντων,
2. On-going δθμοςιότθτασ, για τθν υλοποίθςθ αναγκϊν ενθμζρωςθσ και υλοποίθςθσ εκδθλϊςεων

των Τποζργων, επιλογισ ςτελεχϊν, δυναμικισ λειτουργικισ περιοχισ θλεκτρονικισ μάκθςθσ και
ενίςχυςθσ τθσ ΙΣ υποςτιριξθσ με δθμοςιότθτα δράςεων αλλά και υλικοφ,
3. Σελικισ αξιολόγθςθσ με ςτόχο τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων και τθν ενίςχυςθ του αντίκτυπου

των Τποζργων.

Επιπρόςκετα θ δθμοςιότθτα των Ρράξεων είναι οριηόντια και κάκετθ:
1. Οριηόντια με ςτόχο τθ δθμιουργία ενόσ ιςτότοπου για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Δια Βίου

Μάκθςθσ των Πράξεων,
2. Κάκετθ λόγω των ειδικϊν αναλυτικϊν αναφορϊν, ανάρτθςθ εργαλείων και περιεχομζνου για

κάκε ζνα Τποζργο.
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Θ «δομι» αυτι απεικονίηεται εξαρχισ ςτον επιςκζπτθ τθσ αρχικισ ςελίδασ του ιςτότοπου.

Ανωτζρω απεικονίηεται θ κεντρικι ςελίδα του site. Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςτον επιςκζπτθ να
ενθμερωκεί επαρκϊσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που αφοροφν ςτο πρόγραμμα, όπωσ θ ταυτότθτα και οι
γενικζσ ανακοινϊςεισ, αλλά και για κάκε δράςθ ξεχωριςτά.
Το εγχείρθμα αυτό αποςκοπεί να προςεγγίςει τόςο τθν ομάδα των εκπαιδευόμενων – ςτελεχϊν
επιχειριςεων, όςο και τουσ εν δυνάμει επιχειρθματίεσ, αλλά ταυτόχρονα απευκφνεται και ςε
όςουσ κζλουν να ςυμμετάςχουν ςτισ πρωτοβουλίεσ ωσ Εκπαιδευτζσ, Σφμβουλοι, Μζντορεσ ι
Coaches.
Στθν ιςτοςελίδα, ο επιςκζπτθσ ζχει τθ δυνατότθτα από τον δικό του χϊρο, να ενθμερωκεί για τθν
πρωτοβουλία που τον ενδιαφζρει, ζχει πρόςβαςθ ςε πλθροφορίεσ για τθν ςυμμετοχι και τισ
αιτιςεισ, να διαβάςει το ενθμερωτικό ζντυπο, να παρακολουκιςει τθν παρουςίαςθ τθσ
πρωτοβουλίασ, το video (επιχειρθματικϊν ομάδων Α’ κφκλου ςτα πλαίςια τθσ
Επιχειρθματικότθτασ), να γνωρίςει τισ επιχειρθματικζσ ομάδεσ και να δθλϊςει θλεκτρονικά τθ
ςυμμετοχι του.
Ειδικότερα, για τθν προϊκθςθ και προβολι διενεργικθκαν τα εξισ:

Ειδικά για τα Τποζργα 1 & 2:
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Ρροςκλιςεισ τόςο για ςτελζχθ όςο και ςυνεργάτεσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ κακϊσ και email
campaign, χρθςιμοποιϊντασ τισ λίςτεσ που διακζτει ο ΣΕΒ.
Εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ με θμερίδεσ ςτθ Ράτρα, Αγρίνιο και Κεςςαλονίκθ.
Δθμοςιεφςεισ ςτα ΜΜΕ με περίπου 10 καταχωριςεισ ςε θλεκτρονικά περιοδικά, όπωσ ςτο
Daily Fax, Marketing Week & Plant Management, κακϊσ και αναφορζσ ςε web sites.
Διανομι ζντυπου υλικοφ και δθμιουργία ενθμερωτικοφ εντφπου τθσ εκάςτοτε
πρωτοβουλίασ.
Λογότυπο ζργου, δθλαδι το όνομα και το λογότυπο «export expert» και «innovation
expert» τα οποία ςυνζβαλλαν ςτθ διάδοςθ των πρωτοβουλιϊν.
Φυλλάδιο το οποίο ανζφερε με
περιςςότερεσ
λεπτομζρειεσ
το
περιεχόμενο των πρωτοβουλιϊν.
Banners
Αφιςζτεσ Α3

Για τα Τποζργα 3 & 4:
Εκκίνθςθ Ρρωτοβουλίασ: δθμιουργία branding, όνομα και λογότυπο, «Μαηί ςτθν
Εκκίνθςθ». Επιπλζον πραγματοποιικθκαν εγκαίνια ςτουσ χϊρουσ τόςο του Δθμόκριτου
όςο και ςτθ δομι φιλοξενίασ ςτο Βόλο, ϊςτε να γίνει γνωριμία των ενδιαφερομζνων με τισ
επιμζρουσ δράςεισ του Ρρογράμματοσ. Θ κάκε εκδιλωςθ είχε δικό τθσ ξεχωριςτό
φυλλάδιο. Στθ φιλοςοφία των Δομϊν Φιλοξενίασ κατά τθν ζναρξθ του Ρρογράμματοσ,
δθμιουργικθκαν αφίςεσ που διαφιμιηαν το πρόγραμμα ςτουσ χϊρουσ και τυπϊκθκαν
προςκλιςεισ. Επιπλζον τυπϊκθκε και το δίφυλλο ζντυπο «Μαηί ςτθν Εκκίνθςθ».
Ρροςζλκυςθ
υποψθφίων:
ζγινε
επικοινωνία με τθ ΜΟΚΕ των Ρανεπιςτθμίων
και ςτάλκθκε προωκθτικό υλικό το οποίο
ενθμζρωνε για τθ διαδικαςία ςυμμετοχισ ςτο
πρόγραμμα κάκε νζου κφκλου και θλεκτρονικϊσ
και ςχεδιάςτθκαν banner. Ζγιναν κοινοποιιςεισ
ςτισ ομάδεσ ςτόχουσ, δθλαδι ςε νζουσ
ερευνθτζσ από το Κζντρο Ερευνϊν «Δθμόκριτοσ» και το Ρανεπιςτιμιο τθσ Κεςςαλίασ,
ενιςχφοντασ ταυτόχρονα και τισ ενζργειεσ δικτφωςθσ. Επιπλζον, ςτθν ζναρξθ κάκε κφκλου
ςυντάςςεται Δελτίου τφπου και προςκλιςεισ ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα.
Μετά το πζρασ του Α’ κφκλου πραγματοποιικθκε τελετι αποφοίτθςθσ ςτο Κζντρο
Ρολιτιςμοφ «Ελλθνικόσ Κόςμοσ» με καλεςμζνουσ τον Υπ. Ανάπτυξθσ, ςτελζχθ του ΣΕΒ αλλά
και ςθμαντικά μζλθ του επιχειρθματικοφ κόςμου, ωσ τελικι εκδιλωςθ των ςυμμετεχόντων
για να τουσ βραβεφςουν. Ζλαβε τθ μεγαλφτερθ δυνατι δθμοςιότθτα και μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ του ΣΕΒ, αλλά και μζςω λίςτασ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του ΣΕΒ,
τθλεοπτικϊν καναλιϊν, επιλεγμζνων εντφπων & θλεκτρονικϊν μζςων όπωσ το TVXS, θ
Athens Voice κακϊσ και υπιρξαν αναφορζσ ςε web sites όπωσ τα startup.gr, evhma/finance.gr, e-net κλπ..
Επιπλζον, ςτο πλαίςιο των ενεργειϊν δθμοςιότθτασ και προβολισ για το ςφνολο των Υποζργων,
δθμιουργικθκε θ ψθφιακι βιβλιοκικθ και θ πλατφόρμα e-learning ςε ςυνεργαςία του ΣΕΒ με τθν
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Google, ςτθν οποία αναρτικθκε όλο το εκπαιδευτικό υλικό ςε ςυνδυαςμό με παρουςιάςεισ των
εκάςτοτε ενοτιτων ςε βίντεο για το ςφνολο των πράξεων, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ των
δεξιοτιτων των ςυμμετεχόντων (εκπαιδευομζνων και επιχειρθματικϊν ομάδων), ενϊ παράλλθλα,
αποτελεί και υλικό το οποίο εν δυνάμει κα διατεκεί για μελλοντικι χριςθ, ενζργεια θ οποία
αναλφεται εκτενζςτερα ςτθν ςυνζχεια.
Σφμφωνα με τον υπεφκυνο, θ μόνθ δυςκολία θ οποία καταγράφθκε ιταν αυτι τθσ δθμοςιότθτασ
ςε ςχζςθ με τον ανκρϊπινο παράγοντα: “αφενόσ θ δθμοςιότθτα αν και είναι ζνα πολυδιάςτατο
εγχείρθμα, ελζγχεται διότι από τθν ςτιγμι που υπάρχει θ πλθροφορία υπάρχουν και οι τρόποι να
τθν διοχετεφςεισ. Όταν όμωσ ςυνδυάηεται με τθν ανταπόκριςθ ατόμων και ομάδων ατόμων,
ςυνεργατϊν ι εκπαιδευομζνων, γίνεται πιο πολφπλοκθ, όπωσ ςυγκεκριμζνα ςτθν πράξθ για τθν
επιχειρθματικότθτα, όπου μζςω του βίντεο ζπρεπε ο ςυμμετζχον να προβάλλει το εαυτό του και
τθν ιδζα του. υνολικά όμωσ όλα κφλθςαν καλά και πιςτεφω ότι πετφχαμε το επικυμθτό
αποτζλεςμα”.
ε όλεσ τισ δράςεισ δθμοςιότθτασ του ζργου και ςε όλα τα ζντυπα που αναπτφχκθκαν, τθρικθκαν
απόλυτα οι υποχρεϊςεισ ςχετικά με τθ δθμοςιότθτα ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειϊν.

6.2.1 Ψηφιακή βιβλιοθήκη
6.2.2 Μελζτη περίπτωςησ sev4enterprise.org
Στο πλαίςιο των ενεργειϊν υποςτιριξθσ του Ρρογράμματοσ, για διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ αλλά
και για τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, ο ΣΕΒ ανζπτυξε με δικι του πρωτοβουλία μία διαδικτυακι
πλατφόρμα τθν «sev4enterprise». Θ πλατφόρμα αυτι εκτόσ από τθ γενικι ενθμζρωςθ ςχετικά με
το πρόγραμμα, τθν ανάρτθςθ των νζων και των ανακοινϊςεων, παρζχει ςτο χριςτθ δφο καινοτόμα
και βαςικά εργαλεία:
–

τθν ψθφιακι βιβλιοκικθ και

–

τθν πλατφόρμα e- learning,

εργαλεία ςτα οποία μπορεί να ανατρζξει ο χριςτθσ ανά πάςα ςτιγμι για να ενθμερωκεί, να πάρει
τισ κατάλλθλεσ κατευκφνςεισ και να εμπλουτίςει τισ γνϊςεισ του πάνω ςτα αντικείμενα και το
περιεχόμενο που παρουςιάηονται ςτθ πλατφόρμα αλλά και να κάνει μια επανάλθψθ των γνϊςεων
που αποκόμιςε κατά τθ διάρκεια του Ρρογράμματοσ. Ακόμθ και μετά το πζρασ του εκπαιδευτικοφ
τμιματοσ ι/και τθσ ςυμβουλευτικισ, mentoring ι coaching, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα από τον
προςωπικό του χϊρο, εξ αποςτάςεωσ, να ςυνεχίηει να εκπαιδεφεται.
Ο ςκοπόσ δθμιουργίασ τθσ Ψθφιακισ Βιβλιοκικθσ είναι θ ανάπτυξθ μιασ τεχνολογικά ςφγχρονθσ
πλατφόρμασ διαςφνδεςθσ που να μπορεί να λειτουργιςει ωσ ζνα ενιαίο περιβάλλον δικτφωςθσ και
ωσ βάςθ τεκμθρίωςθσ, με τθν παροχι
υλικοφ για τθν Επιχειρθματικότθτα, τθν
Καινοτομία και τθν Εξωςτρζφεια. Στόχοσ
τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ αποτελεί:
Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ
και υποςτιριξθ πολιτικϊν και δράςεων
ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ ςε
κζματα
Επιχειρθματικότθτασ,
Καινοτομίασ και Εξωςτρζφειασ ςτο
πλαίςιο ανάπτυξθσ δράςεων Δια Βίου
Μάκθςθσ.
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Θ ςυγκζντρωςθ ςχετικοφ υποςτθρικτικοφ υλικοφ και θ μεταφορά καλϊν πρακτικϊν από τθν
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θ υποςτιριξθ και ανάπτυξθ δικτυϊςεων μεταξφ των ενδιαφερομζνων, εμπλεκομζνων και
ωφελουμζνων με τθν φπαρξθ ενόσ κεντρικοφ ςθμείου αναφοράσ.
Θ υποςτιριξθ υλοποίθςθσ των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ,
ςυμβουλευτικισ και υποςτιριξθσ (coaching και mentoring).
Θ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου και ενιαίου ψθφιακοφ χϊρου / περιβάλλοντοσ διαςφνδεςθσ
και επικοινωνίασ.
Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί τα πιο πρόςφατα νζα και τισ ενθμερϊςεισ κάκε
υποζργου ςτθν ενότθτα ‘Νζα- Ενθμζρωςθ’. Ενθμερϊνεται για τισ δράςεισ και τισ εκδθλϊςεισ κάκε
ζργου και το ςκοπό τουσ.
Επιπλζον είναι αναρτθμζνο το ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ ανά πρωτοβουλία και κεματικό άξονα.
Συγκεκριμζνα:
Τεκμθρίωςθ για τθν Εξωςτρζφεια «EXPORT EXPERT»

Ο χριςτθσ ζχει πρόςβαςθ ςτο ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ. Ο τομζασ που
καλφπτει το ενθμερωτικό υλικό αποτελείται από:
Το ενθμερωτικό φυλλάδιο και τθ Χάρτα Υποχρεϊςεων και Δικαιωμάτων όπωσ και το
Ρλαίςιο Συνεργαςίασ.
Τα επιμορφωτικά προγράμματα τθσ πρωτοβουλίασ για τθν Εξωςτρζφεια διακριτά για τον
ΑΡ 7 & 8. Ζχει αναρτθκεί το εκπαιδευτικό υλικό του Export Expert τόςο των
εκπαιδευόμενων ςτελεχϊν όςο και του οδθγοφ ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ.
Τον Οδικό Χάρτθ ανάπτυξθσ εξαγωγϊν και θ «διαδρομι» που μπορεί να ακολουκθκεί για
τθν υποςτιριξθ των εξαγωγϊν.
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Τα Στοιχεία εξζλιξθσ Εξαγωγϊν μζςω των αναρτθμζνων Μθνιαίων Δελτίων ΣΕΒ τα οποία
ςυνοπτικά παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ των εξαγωγϊν μθνιαίωσ, ανά χϊρα, ΕΕ και τρίτων
χωρϊν, τισ εξαγωγζσ κατά ομάδεσ προϊόντων και προοριςμϊν και τθν εξζλιξθ του
εμπορικοφ ιςοηυγίου.
Τα ζντυπα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ εξζλιξθσ τθσ πρωτοβουλίασ, εκκζςεισ (reports) για αγορζσ
παγκοςμίωσ αναφορικά με τθν Επιχειρθματικότθτα, μελζτεσ τθσ ΕΕ και γενικότερα υλικό με
αναφορζσ ςτον τομζα τθσ αγοράσ.
Τα ςτοιχεία για αγορζσ-ςτόχουσ με τισ οποίεσ εν δυνάμει μια επιχείρθςθ κα μποροφςε να
ςυνεργαςτεί και κυρίωσ τον τρόπο λειτουργίασ των εκάςτοτε ςυναλλαγϊν και πωσ αυτζσ
μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςε διαφορετικζσ κοινωνίεσ από τθν ελλθνικι.
Τα τελωνιακά κζματα τα οποία διευκολφνουν τισ εξαγωγζσ όπωσ το “Trade Promotion
Strategy for Greece” ι το “Trade Facilitation Journey – Pathway, Best Practices and Lessons
Learnt κλπ.
Τα προϊόντα και οι επιδόςεισ τουσ ςτθ διεκνι και παγκόςμια αγορά.
Τα υπάρχοντα χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ, εκνικά,
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και Διεκνι, τα οποία μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για ενζργειεσ
προϊκθςθσ προϊόντων.
Οι χριςιμοι ςφνδεςμοι (links) για τθν ανάπτυξθ τθσ επιχειρθματικισ Εξωςτρζφειασ των
δθμόςιων, ευρωπαϊκϊν, διεκνϊν, ιδιωτικϊν και γενικοφ ενδιαφζροντοσ φορζων, ςτουσ
οποίουσ μπορεί να απευκυνκεί κανείσ για πλθροφορίεσ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του.
Τζλοσ, παράλλθλα με το ανωτζρω υλικό υπάρχει μια επιπλζον ςτιλθ όπου ο χριςτθσ μπορεί να
ενθμερωκεί για τα «νζα» ςχετικά με τθν Εξωςτρζφεια όπωσ για δράςεισ δικτφωςθσ, εξαγωγϊν και
τθν υποςτιριξθ των Γραφείων του ΥΡΕΞ ςτο εξωτερικό.
Ρρωτοβουλία για τθν Καινοτομία «INNOVATION EXPERT – ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΣΤΘΝ ΡΑΞΘ»
Ενθμερωτικό Υλικό Ρρωτοβουλίασ
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Ππωσ ακριβϊσ και ςτθν πρωτοβουλία για τθν Εξωςτρζφεια, ζτςι και ςτθν πρωτοβουλία για τθν
Καινοτομία, παρουςιάηεται το ςχετικό υλικό τεκμθρίωςθσ, το οποίο δυναμικά ενθμερϊνεται
ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ Ρρωτοβουλίασ, κακϊσ και το υλικό που κατά περίπτωςθ
ςυγκεντρϊνεται και αφορά ςτα κζματα ανάπτυξθσ καινοτομικοφ προςανατολιςμοφ ςτελεχϊν και
επιχειριςεων. Θ πλατφόρμα Υποςτιριξθσ και Εκπαίδευςθσ δεν είναι ακόμθ ενεργι αφοφ το
πρόγραμμα βρίςκεται ςε ςτάδιο εξζλιξθσ, παρόλα αυτά βρίςκεται αναρτθμζνο ενθμερωτικό υλικό
τθσ πρωτοβουλίασ φορζων που ςτοχεφουν ςε αυτιν όπωσ θ ςτρατθγικι 2020 τθσ Ε. Επιτροπισ για
τθν ζξυπνθ, βιϊςιμθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ, από τθ Eurostat, τθν Ελλθνικι Ζνωςθ
τραπεηϊν, το Οικονομικό Ρανεπιςτιμιο Ακθνϊν κλπ. Τζλοσ, υπάρχει μια επιπλζον ςτιλθ όπου ο
χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να παρακολουκεί τθν πορεία εξζλιξθσ του Ρρογράμματοσ και να
ενθμερϊνεται για τισ διάφορεσ εκδθλϊςεισ αναφορικά με τθν Καινοτομία.
Ρρωτοβουλία για τθ Στιριξθ τθσ Νζασ Επιχειρθματικότθτασ «Μαηί ςτθν Εκκίνθςθ!»
Για τθν πρωτοβουλία ςχετικά με τθν Νζα Επιχειρθματικότθτα ακολουκείται το ίδιο πρότυπο με τα
παραπάνω, δθλαδι παρουςιάηεται το υλικό τεκμθρίωςθσ αναφορικά με τθν πρωτοβουλία το οποίο
δυναμικά ενθμερϊνεται ανάλογα με τθν εξζλιξθ τθσ Ρρωτοβουλίασ, κακϊσ και το υλικό που κατά
περίπτωςθ ςυγκεντρϊνεται και αφορά ςε άρκρα-μελζτεσ, διαδικτυακά μακιματα και χριςιμουσ
ςυνδζςμουσ ςχετικοφσ με τθν Νζα Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ.
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Ο επιςκζπτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του το ςχετικό τεκμθριωτικό υλικό το οποίο αφορά ςε:
Άρκρα και μελζτεσ ςχετικά με τθν (Νζα) Επιχειρθματικότθτα όπωσ το «Growing Innovation
– InfoDEV annual report 2012-2013», για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα από το 2006
– 2013 του ΛΟΒΕ, μελζτεσ του ΟΟΣΑ αναφορικά με το «Innovation and Growth in Knowledge
Economies», business plans κλπ.
Online courses όπου παρζχεται θ δυνατότθτα ο χριςτθσ να παρακολουκιςει δωρεάν
μακιματα μζςα από εφαρμογζσ (I Tunes) αναφορικά με τθν ανταγωνιςτικι ςτρατθγικι, τθν
κοινωνικι επιχειρθματικότθτα, τισ start-up, τθν ανάπτυξθ καινοτόμων ιδεϊν ςτθν
Επιχειρθματικότθτα μζςα από ςειρά βθμάτων κλπ.
Ραρουςιάςεισ, οι οποίεσ δίνουν προςτικζμενθ αξία ςε όποιον τισ παρακολουκιςει κακϊσ
εμπειρογνϊμονεσ παρουςιάηουν κζματα αναλφοντασ όςο περιςςότερο γίνεται τισ πτυχζσ
τουσ. Για παράδειγμα, υπάρχει αναρτθμζνθ θ παρουςίαςθ που αναφζρει τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ μπορεί μια επιχείρθςθ να αποτφχει και τουσ διάφορουσ διακριτοφσ
παράγοντεσ που επθρεάηουν, όπωσ για παράδειγμα ο βακμόσ αφοςίωςθσ, τα ρίςκα και οι
κίνδυνοι που πρζπει να προςμετρθκοφν.
Διαγωνιςμοφσ οι οποίοι διενεργοφνται για τθν ελλθνικι Καινοτομία αλλά και τα Αριςτεία
Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ανά κεματικζσ περιοχζσ περιβάλλοντοσ & νζων
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μορφϊν ενζργειασ, τεχνολογίασ πλθροφορικισ & επικοινωνίασ, αςφάλειασ τροφίμων &
αειφόρου ανάπτυξθσ και βιοτεχνολογίασ & υγείασ.
Κερμοκοιτίδεσ ‘Incubators – Accelerators’ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό παρζχοντάσ τθν
πλθροφορία για το κατάλλθλο εργαςιακό και υποςτθρικτικό περιβάλλον όπου μπορεί να
μετατραπεί θ καινοτόμοσ επιχειρθματικι ιδζα ςε επικερδι δραςτθριότθτα, με
τθν υποκίνθςθ και διαχείριςθ τθσ ανταλλαγισ αυτισ τθσ τεχνογνωςίασ ανάμεςα ςε
πανεπιςτθμιακοφσ φορείσ, ερευνθτικά κζντρα, επιχειριςεισ και αγορζσ, παρζχοντασ
ταυτόχρονα υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ ςε ςυνδυαςμό με υψθλϊν προδιαγραφϊν
υποδομζσ. Με αυτόν τον τρόπο ςυμβάλλει ταυτόχρονα ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ του
κοινωνικοφ ςυνόλου του τόπου. Ο ενδιαφερόμενοσ ενθμερϊνεται για το που μπορεί να
φιλοξενθκεί για να αναπτφξει τθν επιχειρθματικι του ιδζα και ταυτόχρονα να απολαμβάνει
υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ, ουςιαςτικι επιχειρθματικι κατάρτιςθ και πρόςβαςθ ςε ζνα
δίκτυο διακεκριμζνων μεντόρων με ςκοπό να επιταχφνουν τθν επιχειρθματικι τουσ
δραςτθριότθτα.
Μονάδεσ υποςτιριξθσ Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ, όπωσ φορείσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ και ερευνθτικά κζντρα.
Επενδυτζσ και χρθματοδοτικά εργαλεία και μζςα που υπάρχουν και μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τθν μετάβαςθ από τθν επιχειρθματικι ιδζα ςτθν πράξθ.
Χριςιμουσ ςυνδζςμουσ (links) όπωσ θ TedX Athens, Ebn Innovation Network, το Εκνικό
Κζντρο Τεκμθρίωςθσ κλπ όπου μποροφν να διαφθμίςουν τα προϊόντα, να τα προωκιςουν,
να μάκουν ακόμθ περιςςότερα για τθν Καινοτομία και τισ επιλογζσ αλλά και να
δικτυωκοφν.
Τζλοσ, παράλλθλα με το παραπάνω υλικό, υπάρχει μια επιπλζον ςτιλθ όπου ο χριςτθσ μπορεί να
ενθμερωκεί για τα «νζα» ςχετικά με τθν Επιχειρθματικότθτα, τισ ομάδεσ που αναπτφςςουν μια
καινοτόμο επιχειρθματικι ιδζα, κακϊσ και τα νζα για τουσ επόμενουσ κφκλουσ τθσ Ρρωτοβουλίασ.
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Πλα τα ςτοιχεία που παρζχονται είναι από ζγκυρεσ πθγζσ, όπωσ το Υπουργείο Εξωτερικϊν, το
Υπουργείο Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, το Institute for IT Innovation, το CrimsonLogic’s
Trade Facilitation Centre of Excellence κλπ.

6.2.3 Πλατφόρμα e- Learning ΕΒ- Google
Στο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ των δεξιοτιτων των ατόμων και ομάδων που ςυμμετείχαν ςτισ εκάςτοτε
πρωτοβουλίεσ, αναπτφχκθκε θ πλατφόρμα e- Learning ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία Google. Θ
ιςτοκζςθ καταςκευάςτθκε χρθςιμοποιϊντασ το CourseBuilder framework τθσ Google.
Λδιαίτερα ςθμαντικό είναι το γεγονόσ ότι θ πλατφόρμα ςυνδζεται με τισ υπθρεςίεσ τθσ Google +,
προςδίδοντασ κφροσ και αναβακμίηοντασ τισ υπθρεςίεσ προσ τουσ ωφελοφμενουσ. Σθμειϊνεται ότι
θ Google ζχει ιδθ ςυηθτιςει με τον ΣΕΒ για τθν εξζλιξθ και μελλοντικι χριςθ τθσ πλατφόρμασ
αυτισ, θ οποία χρθςιμοποιεί τισ πλζον ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ (MOOCs) για τθν υποςτιριξι τθσ.
Σκοπόσ τθσ πλατφόρμασ είναι να ”παρζχει ολοκλθρωμζνα προγράμματα επιμόρφωςθσ, με ςκοπό
να προςφζρει ςτα ςτελζχθ των επιχειριςεων και ςτουσ υποψιφιουσ επιχειρθματίεσ τα απαραίτθτα
εφόδια γνϊςεων για τθν αποτελεςματικι οργάνωςθ και λειτουργία τθσ επιχείρθςισ τουσ, δίνοντασ
τισ προοπτικζσ για ανάπτυξθ και επιτυχία”. Συγκεκριμζνα, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να
παρακολουκιςει μζςα από τθν πλατφόρμα τα ςεμινάρια των ςυμβοφλων τα οποία
μαγνθτοςκοπικθκαν με ςκοπό τθν καλφτερθ δυνατι αφομοίωςθ του ςυνόλου τθσ παρεχόμενθσ
γνϊςθσ (http://sev4skills-exports.appspot.com/preview).
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Ο ενδιαφερόμενοσ, για να αποκτιςει πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό, πραγματοποιεί αίτθςθ
εγγραφισ απλϊσ ειςάγοντασ τθν προςωπικι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (@gmail).
Αφοφ αποκτιςει πρόςβαςθ, ςυνδζεται με τθν ψθφιοποιθμζνθ εκπαίδευςθ. Του δίνεται θ
δυνατότθτα να ανατρζξει ςτα μακιματα που πραγματοποιικθκαν και να τα παρακολουκιςει,
κακϊσ και ςτα νζα ι ςτισ ανακοινϊςεισ, ςτο θμερολόγιο ςτο οποίο ςθμειϊνονται οι ςυναντιςεισ,
μπορεί να ςυηθτιςει με τουσ υπόλοιπουσ ςυμμετζχοντεσ (εκπαιδευτζσ-ςυμβοφλουσεκπαιδευομζνουσ) αφοφ εντάςςονται πλζον ςε μια «διαδικτυακι κοινότθτα», να επικοινωνιςει και
με τον ΣΕΒ και γενικά να ενθμερωκεί για ό,τι αφορά ςτο πρόγραμμα. Υπάρχει ακόμθ θ δυνατότθτα
εμφάνιςθσ του προφίλ του χριςτθ και ο βακμόσ τθσ ςυνολικισ αξιολόγθςθσ.
Συγκεκριμζνα, εξετάηοντασ τθν λειτουργία τθσ πλατφόρμασ για τθν Εξωςτρζφεια, παρουςιάηεται
μια ςειρά μακθμάτων διαρκρωμζνθ ςτισ βαςικζσ εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ τθσ Ρρωτοβουλίασ
“Export Expert” θ οποία περιλαμβάνει τα εξισ:
1. Ενότθτα 1 - Ειςαγωγι
2. Ενότθτα 2 - Στρατθγικι Ανάπτυξθσ Εξωςτρεφοφσ Ρροςανατολιςμοφ
3. Ενότθτα 3 - Διαδικαςίεσ Ανάπτυξθσ Εξαγωγϊν
4. Ενότθτα 4 - Σχζδιο Δράςθσ Εξωςτρεφοφσ Ρροςανατολιςμοφ
5. Unit 5 - Δράςεισ Δικτφωςθσ / Στρατθγικι Ρλθροφόρθςθ
6. Ενότθτα 6 - Δράςεισ Δικτφωςθσ / Χρθματοδότθςθ & Αςφάλιςθ Εξαγωγϊν
7. Unit 7 - Δράςεισ Δικτφωςθσ / Τελωνειακά κζματα & Logistics
8. Unit 8 - Δράςεισ Δικτφωςθσ / Building a Global Presence (IATTO Forum)
Αφοφ επιλεγεί θ ενδιαφερόμενθ ενότθτα, ανοίγει ζνα δεφτερο παράκυρο επικοινωνίασ όπου
παρουςιάηεται ςε μορφι μακιματοσ το ςυγκεκριμζνο τμιμα που επιλζχκθκε από τον
εξειδικευμζνο ςυνεργάτθ. Το ςθμαντικό και βοθκθτικό είναι ότι δεν φαίνονται απλά οι διαφάνειεσ
αλλά και ο ίδιοσ ο Συνεργάτθσ ςε ζνα μικρό «παράκυρο» ςτο κάτω δεξιά μζροσ του βίντεο.

Επιπλζον εμφανίηεται και ζνα link το οποίο παραπζμπει ςτο υποςτθρικτικό υλικό. Πτι ο επιςκζπτθσ
άκουςε ςτο θλεκτρονικό μάκθμα μπορεί επίςθσ να το διαβάςει.
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Ωσ δυνατά ςθμεία τθσ ανωτζρω πλατφόρμασ κεωροφνται τα ακόλουκα:
1. Καινοτομία εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τθν ομάδα ςτόχο
2. Απλι ειςαγωγι του χριςτθ ςτο ςφςτθμα
3. Φιλικότθτα εφαρμογισ
4. Λειτουργικότθτα-χρθςτικότθτα
5. Επεκταςιμότθτα με δυνατότθτα μελλοντικισ ανάρτθςθσ επιπρόςκετου πλθροφοριακοφ
εκπαιδευτικοφ ςυνοδευτικοφ υλικοφ (άρκρα, μελζτεσ, κλπ)
6. Γεωγραφικι ευρφτθτα τθσ εκπαίδευςθσ
7. Ευελιξία ωσ προσ τον χρόνο και το ρυκμό μάκθςθσ
8. Ο ρυκμόσ ανάρτθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςε ςχζςθ με τθ δυνατότθτα αυτοεκπαίδευςθσ του χριςτθ
9. Χριςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου μζςω των αναρτιςεων του υποςτθρικτικοφ υλικοφ
10. Απευκείασ εκμάκθςθ μζςω των online μακθμάτων
11. Ανοιχτι αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ και ςυμφωνία με τα διεκνι πρότυπα δθμιουργίασ,
χριςθσ, δια-λειτουργικότθτασ και επαναχρθςιμοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
12. Δυνατότθτα επζκταςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και ςε άλλα κεματικά αντικείμενα πάνω ςτθν ίδια
πλατφόρμα
13. Δυνατότθτα ςυμμετοχισ των χρθςτϊν ςε ομάδεσ ςυηθτιςεων (fora), για ςυηιτθςθ ειδικϊν
κεμάτων
14. Δυνατότθτα προςαρμογισ του προφίλ του χριςτθ
15. Θ παροχι πλθροφόρθςθσ για ομάδα ζργου και τουσ υπευκφνουσ του Ρρογράμματοσ
16. Το Ρρόγραμμα προβλζπεται ακόμθ να εμπλουτιςτεί με αςκιςεισ αυτό-αξιολόγθςθσ ϊςτε
να μπορεί ο κάκε εκπαιδευόμενοσ να αυτό-αξιολογθκεί.

Ενδεχόμενα ςθμεία ςτα οποία κα μποροφςε να βελτιωκεί το ςφςτθμα είναι:
1. θ παροχι εμφανοφσ βοικειασ προσ το χριςτθ ςε ςχζςθ με:
τθν είςοδο και χριςθ του ςυςτιματοσ
τθν πλοιγθςθ ςτα μακιματα
2. θ φπαρξθ του ςυνόλου των επιλογϊν ςτα αγγλικά
3. θ προςκικθ φωνθτικισ υποςτιριξθσ (αφιγθςθσ) των βθμάτων για τθ διευκόλυνςθ τθσ
ομάδασ ςτόχου.
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H Πλατφόρμα e-Learning ΕΒ- Google του Ρρογράμματοσ για τθν Εξωςτρζφεια, τθν Καινοτομία και
Επιχειρθματικότθτα, ζρχεται να καλφψει τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ:
1. τθν προςαρμογι του προγράμματοσ για τθ χριςθ του ςε ςφςτθμα αςφγχρονθσ θλεκτρονικισ
εκπαίδευςθσ, ςε ςχζςθ με τθν επζκταςθ και βιωςιμότθτα του ζργου, μζςω τθσ αξιοποίθςθσ τθσ
υπάρχουςασ δομισ του ΣΕΒ και των ςφγχρονων τεχνολογιϊν ϊςτε:
να αποδοκεί ςτο πρόγραμμα προςτικζμενθ αξία δθμιουργϊντασ μια διαχρονικι μορφι του
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
να αυξθκεί θ απιχθςθ του προγράμματοσ και οι πικανοί επωφελοφμενοι
2. τθν υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ, εςτιάηοντασ ςτθ δθμιουργία εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν και
πρόςβαςθσ, ϊςτε να παραςτεί ανταγωνιςμό ςε ςχζςθ με άλλα ςυςτιματα, και αποτελϊντασ μια
αξιόπιςτθ πρόταςθ ςτθν επικυμία πρόςβαςθσ ςτθν επιμόρφωςθ και κατάρτιςθ
3. τθν ανάπτυξθ ενόσ λειτουργικοφ ςυςτιματοσ που μπορεί να υποςτθρίηει ποικίλεσ υπθρεςίεσ και
λειτουργίεσ, όπωσ για παράδειγμα τθν εκπαίδευςθ, τθ διεκπεραίωςθ τθσ επικοινωνίασ μεταξφ των
ςυμμετεχόντων ςτο μάκθμα εκπαιδευτϊν και εκπαιδευόμενων), τθ διαχείριςθ εγγραφϊν κ.α.
κακϊσ και εφαρμογι αυτό-αξιολόγθςθσ και διαχείριςθ ςτοιχείων βακμολογίασ για τουσ
εκπαιδευόμενουσ,
4. τθ ςυγκζντρωςθ και κατάλλθλθ οργάνωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, κάτω από ζνα ενιαίο
περιβάλλον πρόςβαςθσ (μζςω Internet), ϊςτε το υλικό αυτό να είναι διακζςιμο ςε κάκε
ενδιαφερόμενο ανά πάςα ςτιγμι.
5. τθν οργάνωςθ τθσ εκπαιδευτικισ φλθσ και τθ ροι τθσ πλθροφόρθςθσ αποτελεςματικά με
ικανοποιθτικι παρουςίαςθ πλθροφοριακοφ και μακθςιακοφ υλικοφ ςτουσ εκπαιδευόμενουσ
6. τθ ςυμμετοχι του εκπαιδευομζνου ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, ανεξαρτιτωσ ϊρασ και
τοποκεςίασ. Το πρόγραμμα είναι ςχεδιαςμζνο με τα πρότυπα τθσ ανοικτισ και εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθσ, ζτςι ϊςτε να μπορεί ο κάκε εκπαιδευόμενοσ μόνοσ του να διαμορφϊνει το χρόνο και
τον τόπο τθσ εκπαίδευςισ του, ςε ςυμφωνία με τα διεκνι πρότυπα δθμιουργίασ, χριςθσ, διαλειτουργικότθτασ και επαναχρθςιμοποίθςθσ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
7. τθν παροχι λειτουργικοφ και φιλικοφ ςυςτιματοσ, προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ
ςτόχου, ϊςτε να αυξθκεί θ ενεργθτικι και αυτόνομθ ςυμπεριφορά των εκπαιδευομζνων
8. τθν προςαρμογι του Ρρογράμματοσ ςε ςφγχρονα δεδομζνα εκπαίδευςθσ, μζςω αξιοποίθςθσ
τεχνολογιϊν επικοινωνίασ και πλθροφοριϊν (ΤΡΕ). Οι νζεσ τεχνολογίεσ τίκενται ςτθν υπθρεςία του
επιχειρθματικοφ τομζα, για τθν ζγκαιρθ, ζγκυρθ και εφκολθ μεταφορά τθσ ςφγχρονθσ γνϊςθσ και
των νζων εξελίξεων ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ
9. τθν υποςτιριξθ μιασ αποτελεςματικότερθσ χριςθσ των εκπαιδευτικϊν πόρων του διαδικτφου
λαμβάνοντασ υπόψθ νζεσ μεκόδουσ και παιδαγωγικά εργαλεία που επιτρζπονται από τθν
τρζχουςα τεχνολογία
10. τθν κάλυψθ των αναγκϊν προβολισ και δθμοςιότθτασ.

Θ πλατφόρμα e-learning ςυνδυάηει βαςικά πλεονεκτιματα:
Είναι πάντα και παντοφ διακζςιμθ.
Είναι διακζςιμθ ςε όλουσ όςοι ζχουν ςτθν διάκεςι τουσ απλά μζςα.
Είναι ικανοποιθτικι ςε περιεχόμενο, ενϊ επιδζχεται ςυνεχι εμπλουτιςμό.
Είναι αποτελεςματικι, χρθςιμοποιϊντασ προθγμζνο τρόπο παρουςίαςθσ.
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Ραραδίδεται µε τρόπο που ταιριάηει ςτισ προτιμιςεισ του ωφελοφμενου.
Επιδζχεται ςυνεχι βελτίωςθ του περιεχομζνου και τθσ αποτελεςματικότθτασ.
Ραρζχει πλιρθ ελευκερία επιτρζποντασ δυναμικό «hyper learning», δθλαδι μάκθςθ µε τον
τρόπο που ταιριάηει ςτον κακζνα, ξεφεφγοντασ από το ξεπεραςμζνο μοντζλο τθσ «ςειριακισ
διδαςκαλίασ».
Τμθματοποιεί τόςο τθν παρουςίαςθ, όςο και το περιεχόμενο, ενϊ παράλλθλα προςφζρει
δυνατότθτεσ επαναχρθςιμοποίθςθσ και δθμιουργίασ κοινισ βάςθσ για πολλά κζματα.
Διαχειρίηεται τθν πρόοδο και τθν ανταλλαγι απόψεων ανάμεςα ςε εκπαιδευτζσ και
ςυμμετζχοντεσ.
Ζχει τθ δυνατότθτα ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του περιεχομζνου, του αντικειμζνου, των εργαλείων,
τθσ παρουςίαςθσ.
Εξοικονομεί πόρουσ για όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ: Φορείσ, Εκπαιδευτζσ, Συμβοφλουσ,
Μζντορεσ, Coaches, Εκπαιδευόμενουσ.
Καλφπτει απεριόριςτο, πρακτικά, αρικμό εκπαιδευομζνων και μειϊνει δραςτικά τθν ανάγκθ
προγραμματιςμοφ εκπαιδευτϊν, αικουςϊν, εκπαιδευομζνων.
Βοθκά ςτθν προεπιλογι από τουσ εκπαιδευόμενουσ μεταξφ παρόμοιων διακζςιμων κεμάτων.
Δθμιουργεί ατομικά προγράμματα εκπαίδευςθσ.
Αναβακμίηει δεξιότθτεσ ι γνϊςεισ.
Ραρζχει νζεσ ευκαιρίεσ για αφξθςθ των δραςτθριοτιτων ςε φορείσ εκπαίδευςθσ, αλλά και για
εκπαίδευςθ ςε εκπαιδευόμενουσ-ενιλικεσ για κζματα που δεν τουσ ιταν δυνατόν διακζςιμα
(κόςτοσ, χρόνοσ).
Εκτιμάται, ότι θ πλατφόρμα αποτελεί ζνα εργαλείο προςτικζμενθσ αξίασ για το Ρρόγραμμα,
ενιςχφοντασ το ςφγχρονο χαρακτιρα του και παρζχοντασ μια «καινοτόμα» ολοκλθρωμζνθ
προςζγγιςθ ςτθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν του επιχειρθματικοφ τομζα.

6.2.4 Αποτελεςματικότητα
Στο πλαίςιο τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ των Ρράξεων, θ ςυλλογι των πλθροφοριϊν για τθ
δθμοςιότθτα, πραγματοποιικθκε μζςα από μια ςειρά ςυναντιςεων με τον υπεφκυνο
δθμοςιότθτασ, ϊςτε να παρουςιαςτεί το ςφνολο των δράςεων αυτισ και τθσ προβολισ του ζργου.
Είναι εμφανζσ ότι:
Σε πρϊτο ςτάδιο θ δθμοςιότθτα ζχει περιςςότερο γενικό χαρακτιρα ϊςτε να προβάλλει
και να γνωςτοποιιςει το πρόγραμμα.
Σε δεφτερο ςτάδιο θ δθμοςιότθτα χαρακτθρίηεται ωσ on going, δθλαδι κατά τθ διάρκεια
του προγράμματοσ με πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων αλλά και με υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ
μάκθςθσ και ενίςχυςθσ τθσ ΛΤ υποςτιριξθσ.
Σε τελικό ςτάδιο αφορά τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων.
Είναι προφανζσ ότι θ δθμοςιότθτα διατρζχει όλο το πρόγραμμα:
ςτθν αρχι ςτισ ενζργειεσ προςζλκυςθσ των ενδιαφερομζνων ςυμμετεχόντων, δθλϊςεων
ςυμμετοχισ των ςυμβοφλων Εξωςτρζφειασ και Καινοτομίασ,
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κατά τθ διάρκεια για τθ διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ, τθσ τεχνογνωςίασ και για τθ δικτφωςθ
όςο και
ςτο τζλοσ όπου υπιρξε ειδικό κομμάτι για τθ δθμοςιότθτα τθσ προβολισ των
αποτελεςμάτων, ειδικότερα για το Υποζργο 3 & 4, αφοφ απεςτάλθ ειδικό αφιζρωμα ςτουσ
δθμοςιογράφουσ για τθν πρωτοβουλία και τθν εξζλιξθ των ομάδων και των
επιχειρθματικϊν τουσ ιδεϊν.
Το περιεχόμενο τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ και τθσ πλατφόρμασ διαςφνδεςθσ διατρζχουν οριηόντια
τθν Ρρωτοβουλία, αφοφ παρζχουν ενθμερωτικό υλικό, φυλλάδια και ανακοινϊςεισ, αλλά και
κάκετα, για κάκε Ρρόγραμμα (Υποζργο), δθλαδι διακριτά για τθν Εξωςτρζφεια, Καινοτομία και
Επιχειρθματικότθτα.
Θ ψθφιακι βιβλιοκικθ παρζχει ολοκλθρωμζνθ γνϊςθ με ςυγκεκριμζνθ δομι, όπου οποιοςδιποτε
ενδιαφερόμενοσ μπορεί να απευκυνκεί ϊςτε να «μάκει» και να βελτιϊςει τισ δεξιότθτεσ και τισ
γνϊςεισ του.
Θ ιςτοςελίδα αποτελεί χωρίσ καμία αμφιβολία ζνα μζςο επικοινωνίασ για όςουσ ενδιαφζρονται να
ενθμερωκοφν για ηθτιματα ςχετικά με το πρόγραμμα. Αναπτφχκθκε αποκλειςτικά για να καλφψει
τισ ανάγκεσ του ζργου. Ραρόλο που κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί θ γενικι ιςτοςελίδα τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, προτιμικθκε να δθμιουργθκεί αυτόνομθ ιςτοςελίδα, ϊςτε να υπάρξει
ςυγκζντρωςθ και εςτίαςθ τθσ πλθροφορίασ και να μθν «χάνεται» μζςα ςε πλθκϊρα άλλων
πλθροφοριϊν χωρίσ να είναι αποκομμζνθ από τθν ψθφιακι ςφνδεςθ με τισ ιςτοςελίδεσ τθσ Στζγθσ
και του ΣΕΒ.
Αναμφιςβιτθτα θ αξιοποίθςθ ΤΡΕ για τισ ανάγκεσ υποςτιριξθσ των Ρράξεων είναι εξαιρετικά
χριςιμο εργαλείο. Ρρζπει ςυνεπϊσ, να αναδειχκεί θ πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία του site
αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ Ρρωτοβουλίασ, ωσ ςθμαντικι υποςτθρικτικι δράςθ και ωσ
ςθμαντικό εργαλείο για τουσ ςυμμετζχοντεσ. Εντοφτοισ, πρζπει να αναφερκεί ότι δεν υπιρξε
μεγάλθ ανταπόκριςθ και επιςκεψιμότθτα ςτον ιςτοχϊρο από τουσ ωφελοφμενουσ, ίςωσ γιατί δεν
κατανόθςαν πλιρωσ τθ ςθμαςία του και ςθμαντικότθτα του.
Συγκεκριμζνα, ςχετικά με τθ χριςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ζργου και τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ, τα
ςτελζχθ δθλϊνουν ότι τθ χρθςιμοποίθςαν γενικά ςε μικρό βακμό.
δθλϊνει ότι τθ χρθςιμοποίθςε το 1% ςε μζγιςτο βακμό και το 8% πολφ ςτο υποζργο 1.
δθλϊνει ότι τθ χρθςιμοποίθςε το 7% ςε μζγιςτο βακμό και το 15% πολφ ςτο υποζργο 2.
Ωσ αιτίεσ προβάλλονται κυρίωσ οι απαντιςεισ αμζλεια (15% ςτο ΥΡ 1 και 8% ςτο ΥΡ 2), δε
χρειάςτθκε / δε χρθςίμευςε (46% ςτο ΥΡ 1 και 33% ςτο ΥΡ 2) και θ ζλλειψθ χρόνου (28% ςτο ΥΡ 1
και 11% ςτο ΥΡ 2). Θ απάντθςθ δε χρειάςτθκε αιτιολογικθκε με διάφορουσ λόγουσ, με
ςθμαντικότερουσ το γεγονόσ ότι δεν αφοροφςε τον κλάδο που ςτόχευε θ ςυγκεκριμζνθ επιχείρθςθ,
ι δεν ιταν ενδιαφζρουςα θ πλατφόρμα.
Ενδιαφζρον όμωσ δθμιουργεί θ απάντθςθ του 10% του δείγματοσ ςτο ΥΡ 1 και 48% ςτο ΥΡ
2 «για άγνοια φπαρξθσ» τθσ ψθφιακισ πλατφόρμασ.
Ππωσ αναφζρκθκε από τουσ ίδιουσ τουσ διοργανωτζσ του Ρρογράμματοσ, αν και προςπάκθςαν αν
αναδείξουν τθν προςτικζμενθ αξία τθσ εφαρμογισ, οι διακζςιμοι πόροι ιταν λίγοι για τθν
υποςτιριξθ τθσ ανανζωςθσ του site και χρειάηεται το κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό που μπορεί
να υποςτθρίξει τθν εφρυκμθ λειτουργία ενόσ τζτοιου εργαλείου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’:
υμπεράςματα και Προτάςεισ
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7 υμπεράςματα και Προτάςεισ
Ακολουκοφν τα ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ που προθγικθκε και προτάςεισ
που κα ςυμβάλουν ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ υψθλισ δυναμικισ του ζργου.

7.1 Αποτελεςματικότητα
Για τον υπολογιςμό τθσ αποτελεςματικότθτασ (effectiveness) του ζργου, χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ
αποτελεςματικότθτασ, ο οποίοσ εκφράηει τθν πρόοδο τθσ φυςικισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ.
Αυτόσ υπολογίηεται από το πθλίκο του υλοποιθκζντοσ φυςικοφ αντικειμζνου κατά τθ δεδομζνθ
ςτιγμι, προσ το αρχικά προγραμματιςμζνο φυςικό αντικείμενο και προκφπτει από τθν παρακάτω
αρικμθτικι ςχζςθ:
Δείκτθσ Αποτελεςματικότθτασ ΔΑ = φυςικό αντικείμενο που υλοποιικθκε/ προγραμματιςμζνο
φυςικό αντικείμενο
Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηονται οι δείκτεσ εκροϊν των τεχνικϊν δελτίων και θ τιμι
επίτευξθσ.

Δείκτεσ εκροών που περιλαμβάνονται ςτα ΣΔΠ
Σιμι τόχοσ

Σιμι
Τλοποίθςθσ

Δείκτθσ
Αποτελ/τασ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

180

180

100%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

180

180

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

220

220

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

220

220

ΤΠΟΕΡΓΟ 1

ΑΡ 7

ΑΡ 8

100%
100%
100%

Δείκτεσ εκροών που περιλαμβάνονται ςτα ΣΔΠ
Σιμι τόχοσ

Σιμι
Τλοποίθςθσ

Ποςοςτό
Τλοποίθςθσ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

200

178

89%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

200

178

89%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

260

217

83,5%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

260

217

83,5%

ΤΠΟΕΡΓΟ 2

ΑΡ 7

ΑΡ 8

Σθμειϊνεται ότι το Υποζργο 2 εξακολουκοφςε να υλοποιείται και μετά τθν ςυγγραφι του παρόντοσ
παραδοτζου.
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Δείκτεσ εκροών που περιλαμβάνονται ςτα ΣΔΠ
Σιμι τόχοσ

Σιμι
Τλοποίθςθσ

Ποςοςτό
Τλοποίθςθσ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

40

23

57,5%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

40

23

57,5%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

50

53

106%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

50

53

106%

Σιμι τόχοσ

Σιμι
Τλοποίθςθσ

Ποςοςτό
Τλοποίθςθσ

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

40

23

57,5%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

40

23

57,5%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε προγράμματα Δια Βίου
Εκπαίδευςθσ

50

53

106%

Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ατόμων 25 – 64 ετϊν ςε
προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευςθσ

50

53

106%

ΤΠΟΕΡΓΟ 3

ΑΡ 7

ΑΡ 8

Δείκτεσ εκροών που περιλαμβάνονται ςτα ΣΔΠ
ΤΠΟΕΡΓΟ 4

ΑΡ 7

ΑΡ 8

Σθμειϊνεται, ότι τα Υποζργα 3 & 4 εξακολουκοφν να υλοποιοφνται και μετά τθν ςυγγραφι του
παρόντοσ παραδοτζου, ενϊ ςτον ΑΡ 8 υπάρχει υπερκάλυψθ του ςτόχου.
Σθμειϊνεται ακόμα, ότι υπιρξε αποχϊρθςθ 3 επιχειρθματικϊν ςχθμάτων μετά τθν ζναρξθ των
Υποζργων, κακϊσ τα επιχειρθματικά τουσ ςχζδια δεν κρίκθκαν βιϊςιμα.

Από τουσ ανωτζρω πίνακεσ προκφπτει ότι θ Αποτελεςματικότθτα ςτο Τποζργο 1 είναι 100%. Οι Πράξεισ
εκτιμάται ότι κα ολοκλθρωκοφν κανονικά με πλιρθ επίτευξθ τθσ ςτοχοκεςίασ ςε επίπεδο ΣΔΠ.
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7.2 Ανάλυςη SWOT
Λςχυρά Σθμεία
–

θ προςπάκεια του ΣΕΒ να αναδείξει μζςα από
ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ το νζο πρόςωπο τθσ
Επιχειρθματικότθτασ

–

–

Αδφνατα Σθμεία
–

ο καινοτόμοσ ςχεδιαςμόσ του ζργου και θ φιλοςοφία
με τθν οποία το αντιμετωπίηει θ θγετικι ομάδα
ςχεδιαςμοφ και διαχείριςθσ,

θ δυςκολία μζρουσ των ςτελεχϊν επιχειριςεων να
αντιλθφκοφν τθ φιλοςοφία του ζργου, κακϊσ το
ςφνολο των δράςεων είναι πιο «προχωρθμζνο»
από αυτό που μποροφςε να αντιλθφκεί και να
υποςτθρίξει θ Ελλθνικι αγορά,

–

θ ειςαγωγι μιασ Ρρωτοβουλίασ θ οποία ζχει
υιοκετιςει, κατά το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ, τθ
λογικι τθσ ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ παρζχοντασ
ςυνδυαςτικζσ πολφ-επίπεδεσ υπθρεςίεσ,

θ αδυναμία κατανόθςθσ από μερίδα ςτελεχϊν
επιχειριςεων τθσ ανάγκθσ αλλά και τθσ διαδικαςίασ
να ενςωματϊςουν κουλτοφρα επιχείρθςθσ που
«ςυνεχϊσ μακαίνει»,

–

θ αςάφεια ςτθν κατανόθςθ από μερίδα
ωφελουμζνων των διακριτϊν ρόλων του
Συμβοφλου/Coach/Μζντορα,

–

θ δυςκολία ςτθν τεκμθρίωςθ ςυγκεκριμζνων
τομζων ανάπτυξθσ (ιδιαίτερα του ςχεδίου
μάρκετινγκ και τθσ υλοποίθςθσ ζρευνασ αγοράσ), ςε
μερικζσ ιδιαίτερα καινοτόμεσ υποψιφιεσ
επιχειριςεισ,

–

θ αςάφεια ςτθν κατανόθςθ από μερίδα ςτελεχϊν
επιχειριςεων τθσ δικισ τουσ ουςιαςτικισ εμπλοκισ
ςτο ζργο και του ζργου που αναλάμβαναν,

–

θ δυςκολία από ςτελζχθ επιχειριςεων να
εκπονιςουν τα ςχετικά Σχζδια Δράςθσ που τουσ
ηθτικθκαν,

–

θ ζλλειψθ χρόνου των ςτελεχϊν επιχειριςεων,
λόγω τθσ φφςθσ των Υποζργων 1 και 2,

–

ο βακμόσ δζςμευςθσ των ωφελουμζνων, λόγω των
λοιπϊν τουσ υποχρεϊςεων (εργαηόμενοι για τα
Υποζργα 1 & 2, φοιτθτζσ για τα 3 & 4)

–

θ θμεριςια διάρκεια τθσ επιμόρφωςθσ ι/και τθσ
ςυμβουλευτικισ,

–

θ ανάγκθ μεγαλφτερθσ ευελιξίασ ςτα προγράμματα
επιμόρφωςθσ,

–

θ φπαρξθ μερικϊν «αδφνατων κρίκων» μεταξφ των
ςυντελεςτϊν, ιδιαίτερα μεταξφ των Μεντόρων και
ςυμβοφλων ςτο υποζργο τθσ επιχειρθματικότθτασ,

–

θ λογικι τθσ παρζμβαςθσ τθσ Ρρωτοβουλίασ ςυνολικά
θ οποία είναι κακαρι,

–

θ ςτόχευςθ αλλά και τα αποτελζςματα τθσ
Ρρωτοβουλίασ τα οποία ενιςχφουν τισ δεξιότθτεσ των
ςτελεχϊν των Ελλθνικϊν επιχειριςεων,

–

θ υλοποίθςθ τθσ Ρρωτοβουλίασ με ςθμαντικι
Ρεριφερειακι διάςταςθ,

–

θ ειςαγωγι των καινοτόμων εννοιϊν του Συμβοφλου,
του Coach και του Μζντορα για τθν υποςτιριξθ
δράςεων επιχειρθματικότθτασ, καινοτομίασ,
εξωςτρζφειασ,

–

θ παροχι υπθρεςιϊν b2b

–

θ ςυμμετοχι ςτελεχϊν επιχειριςεων από
διαφορετικοφσ κλάδουσ, γεωγραφικι κζςθ,
τεχνογνωςία, ωριμότθτα και μζγεκοσ

–

θ αξιοποίθςθ πολφ ικανϊν ςτελεχϊν από δυναμικζσ
επιχειριςεισ με πολυετι εμπειρία, ωσ μζντορεσ,

–

θ ικανι ομάδα ςτελεχϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που
ζχει διατεκεί για τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και
υποςτιριξθ του ζργου,

–

θ ςθμαντικι δικτφωςθ και θ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν
ςτο πλαίςιο τθσ Ρρωτοβουλίασ,

–

θ ςθμαντικι δθμοςιότθτα του ζργου και των IT
υποςτθρικτικϊν τθσ εργαλείων,

–

θ ευελιξία ςτθ λιψθ αποφάςεων και τθν απόκριςθ
ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων, από τα αρμόδια ςτελζχθ
διαχείριςθσ – παρακολοφκθςθσ,

–

θ ςυμπφκνωςθ του ωρολογίου προγράμματοσ ςε
προγράμματα επιμόρφωςθσ επαρχιακϊν πόλεων,
λόγω χρονικϊν περιοριςμϊν των εκπαιδευτϊν,

–

ο υψθλόσ βακμόσ αποδοχισ από τθν πλευρά των
ςτελεχϊν επιχειριςεων (Υποζργα 1 και 2) και των
μελλοντικϊν επιχειρθματιϊν (Υποζργα 3 & 4) και ιδίωσ
των νζων επιςτθμόνων,

–

θ ανομοιογζνεια των τμθμάτων επιμόρφωςθσ ωσ
προσ το εκπαιδευτικό επίπεδο και τουσ κλάδουσ
επιχειριςεων που μετζχουν (άποψθ εκπαιδευτϊν),

–

–

το υψθλό επίπεδο ςυντελεςτϊν (κυρίωσ εκπαιδευτϊν,
και coaches),

θ μθ αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ βιβλιοκικθσ και των
δυνατοτιτων που αυτι παρείχε από ςθμαντικι
μερίδα ςυμμετεχόντων,

–

το δίκτυο ςυνεργατϊν που δθμιουργικθκε για τθν
υλοποίθςθ των Ρράξεων από ςτελζχθ διαφορετικϊν

–

θ ιδιαίτερθ δυςκολία δικτφωςθσ με φορείσ
χρθματοδότθςθσ για τθν επιχειρθματικότθτα, κάτι
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φορζων και οργανιςμϊν (επιχειριςεων, ΑΕΛ, φορείσ
καινοτομίασ, κλπ.)
–

θ ςταδιακι ανάπτυξθ κουλτοφρασ Εξωςτρζφειασ,
Καινοτομίασ και Επιχειρθματικότθτασ ζνταςθσ γνϊςθσ,

–

θ εμφάνιςθ νεοφυϊν επιχειριςεων με τθν υποςτιριξθ
του ζργου, που μπορεί να αποτελζςουν οδθγό για τον
πολλαπλαςιαςμό τουσ,

–

θ ανάδειξθ νζων επιχειρθματικϊν ιδεϊν,

–

το “brand name” του ΣΕΒ

που ςυναρτάται άμεςα με το δυςμενζσ οικονομικό
περιβάλλον κατά τθν περίοδο υλοποίθςθσ.

Ευκαιρίεσ
–

θ περαιτζρω κεςμικι και επιχειρθςιακι ενίςχυςθ του
ΣΕΒ για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του,

–

θ δθμιουργία ομάδων και δικτφων από τον ΣΕΒ, κυρίωσ
ςε περιφερειακό επίπεδο,

–

θ «ολοκλιρωςθ» των υπθρεςιϊν και θ ανάπτυξθ ενόσ
ςυνολικοφ πολυεπίπεδου πλαιςίου παροχισ
υπθρεςιϊν, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ δράςεισ που
υλοποιεί ο φορζασ

–

θ χρονικι ςτιγμι που ζχει ιςχυροποιιςει τθν ανάγκθ
τθσ αγοράσ για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ,

–

θ δυνατότθτα προςαρμογισ ςε μεταβαλλόμενεσ
ςυνκικεσ από πλευράσ Ανακζτουςασ Αρχισ,

–

θ ανάγκθ επιπρόςκετθσ αναβάκμιςθσ που
περιγράμματοσ και των δεξιοτιτων του
Συμβοφλου/Coach/Μζντορα για τθν αξιοποίθςθ του
ρόλου και τθσ ςυμβολισ του ςε προγράμματα
μεγαλφτερθσ κλίμακασ,

–

θ επιχειρθματικι εκκίνθςθ ςε ιδιαίτερα
ανταγωνιςτικοφσ τομείσ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ, ςε
ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων που μποροφν να μετατραποφν ςε
επιχειρθματικι ιδζα,

–

θ προςφορά όλου του υλικοφ θλεκτρονικά, μζςα από
τθ ψθφιακι βιβλιοκικθ,

–

θ εξζταςθ ςεναρίων αυτοχρθματοδότθςθσ του ζργου.

Απειλζσ
–

θ μθ περαιτζρω εξζλιξθ αλλά και αναβάκμιςθ τθσ
εκπαίδευςθσ και του ρόλου του Coach, του
Μζντορα και του Συμβοφλου Εξωςτρζφειασ και
Καινοτομίασ με ςτόχο τθν ουςιαςτικι υποςτιριξθ
των Ελλθνικϊν επιχειριςεων,

–

θ μθ δθμιουργία ςυνολικά εξειδικευμζνου
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ για τθν υποςτιριξθ τθσ
Ελλθνικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ,

–

θ μθ αξιοποίθςθ από το ΣΕΒ τθσ δυνατότθτασ που
του παρζχεται για τθν περαιτζρω ανάλθψθ
δράςεων υποςτιριξθσ του νζου προςϊπου τθσ
επιχειρθματικότθτασ, μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ
εμπειρίασ που αποκτικθκε από τθν υλοποίθςθ τθσ
Ρρωτοβουλίασ,

–

θ ολοκλιρωςθ και μθ επανάλθψθ ζργου/ ζργων με
ανάλογα χαρακτθριςτικά λόγω ζλλειψθσ πόρων.
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7.3 υμπεράςματα
7.3.1 Η ςτοχοθεςία και ο προγραμματιςμόσ
Το ζργο ζκεςε ςθμαντικοφσ και ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, ιδθ από τθ φάςθ του ςχεδιαςμοφ και
προγραμματιςμοφ του. Τότε, τζκθκαν οι βαςικοί ςτόχοι οι οποίοι κρίνονται ςυγκεκριμζνοι,
ρεαλιςτικοί, ςχετικοί, μετριςιμοι και επιτεφξιμοι.
Θ ανάγκθ να παραχκοφν και φυςικά να δοκιμαςτοφν ςτθν πράξθ, εργαλεία υποςτιριξθσ των
ςτελεχϊν υφιςτάμενων και μελλοντικϊν επιχειριςεων, είναι πραγματικι και επιτείνεται τόςο από
το διεκνζσ οικονομικό περιβάλλον ςτο οποίο αναγκαςτικά λειτουργοφν και οι Ελλθνικζσ
επιχειριςεισ, όςο και από τθ ςυνεχιηόμενθ εςωτερικι (αλλά και Ευρωπαϊκι) οικονομικι
δυςπραγία. Θ άμβλυνςθ του προβλιματοσ υποςτθρίηεται ςυνεκτικά από το ζργο, κακϊσ:
–

θ Εξωςτρζφεια και θ Καινοτομία είναι θ απάντθςθ για τθν επιβίωςθ και ανάπτυξθ των
υφιςτάμενων επιχειριςεων -με τα ςαφι πλεονεκτιματα που κα προκφψουν για το κράτοσ
και το κοινωνικό ςφνολο

–

θ Ανάπτυξθ τθσ Επιχειρθματικότθτασ και ειδικά επιχειριςεων ζνταςθσ γνϊςθσ αναμζνεται
να ςυνειςφζρει από τθν πλευρά τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ.

Το ζργο ςτο ςφνολό του:
–

Ενιςχφει τθ ςτρατθγικι για τθ δια βίου μάκθςθ με ςυνεκτικό τρόπο (υποζργα 1, 2 , 3 και 4)

–

Υλοποιεί πολιτικι ενίςχυςθσ τθσ διεκνοποίθςθσ και Εξωςτρζφειασ των Ελλθνικϊν
επιχειριςεων (Υποζργα 1, 3 και 4)

–

Υποςτθρίηει τθ δθμιουργία μθχανιςμοφ ανάπτυξθσ κουλτοφρασ για τθν Καινοτομία
(Υποζργα 2, 3 και 4)

–

Συνδζει το νεανικό ανκρϊπινο δυναμικό υψθλισ γνϊςθσ με τθν Επιχειρθματικότθτα
(Υποζργα 3 και 4).

Το ζργο ωσ ολότθτα, ζχει χαρακτθριςτικά τόςο πιλοτικοφ ζργου,
όςο και ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ. Ο πιλοτικόσ του
χαρακτιρασ προκφπτει από διάφορα δομικά ςτοιχεία του. Θ
υλοποίθςθ των Υποζργων αφενόσ με αυτεπιςταςία και
αφετζρου μζςω εξωτερικοφ αναδόχου, δίνει το δικαίωμα ςτον
ανάδοχο του ζργου/Ανακζτουςα Αρχι να ελζγξει το βακμό
επιτυχίασ/ αποτελεςματικότθτασ, ϊςτε να χρθςιμοποιιςει αυτι
τθ γνϊςθ μελλοντικά, προσ όφελοσ του επιχειρθματικοφ ςυνόλου.
ΤΝΟΛΙΚΑ: δημιουργική
υποςτήριξη τησ
αναςυγκρότηςησ τησ
παραγωγικήσ βάςησ τησ
Ελληνικήσ Οικονομίασ

Θ ειςαγωγι εννοιϊν ςτθν Δια Βίου Μάκθςθ όπωσ αυτζσ του μζντορα, του ςυμβοφλου-εκπαιδευτι
και του coach με τον τρόπο που εφαρμόηονται και ο πειραματιςμόσ με τθν αποτελεςματικότθτα τθσ
υποςτιριξθσ που προςφζρουν, ενιςχφει τθν ζννοια του πιλοτικοφ και κα δράςει ομοίωσ εισ όφελοσ
του επιχειρθματικοφ και κοινωνικοφ ςυνόλου και τθσ ίδιασ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ.
Θ ζννοια του πιλοτικοφ ενιςχφεται περιςςότερο, από το γεγονόσ ότι δεν τζκθκαν μετριςιμοι ςτόχοι
για τθν αποτελεςματικότθτα ςτα τεχνικά δελτία των Υποζργων, για παράδειγμα ωσ προσ τον
αρικμό των ςχεδίων δράςθσ Εξωςτρζφειασ ι Καινοτομίασ που κα αναπτυχκοφν, ι τον αρικμό νζων
επιχειρθματικϊν ςχθμάτων που κα προκφψουν. Τον χαρακτιρα ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ,
υποςτθρίηει το «ςυνολικό πακζτο» υπθρεςιϊν, το μείγμα που προςφζρεται:
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ΜΕΙΓΜΑ

Κατάρτιςθ

Υποςτιριξθ

Δικτφωςθ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ
Κφριο αντικείμενο των Ρράξεων που αξιολογοφνται, είναι θ προετοιμαςία και υλοποίθςθ
προγραμμάτων Δια Βίου Μάκθςθσ ςτα αντικείμενα τθσ Εξωςτρζφειασ, τθσ Καινοτομίασ και τθσ
Επιχειρθματικότθτασ (ειδικά των νζων).
Στο πλαίςιο αυτό, υλοποιικθκαν:
Επιλογι, προετοιμαςία και εκπαίδευςθ εξειδικευμζνων εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων,
ςυμβοφλων εκπαιδευτϊν, μεντόρων και coach
Ραραγωγι υποςτθρικτικοφ υλικοφ για τθν Εξωςτρζφεια, τθν Καινοτομία και τθν
Επιχειρθματικότθτα
Υλοποίθςθ κατάρτιςθσ για 400 ωφελοφμενουσ – ςτελζχθ επιχειριςεων ςτθν Εξωςτρζφεια
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ των ςτελεχϊν των ωφελοφμενων επιχειριςεων και ανάπτυξθ
αντίςτοιχων ςχεδίων δράςθσ για τθν Εξωςτρζφεια
Υλοποίθςθ κατάρτιςθσ για 400 περίπου ωφελοφμενουσ ςτθν Καινοτομία, ζργο που
εξακολουκεί να υλοποιείται
Συμβουλευτικι υποςτιριξθ των ςτελεχϊν των ωφελοφμενων επιχειριςεων και ανάπτυξθ
αντίςτοιχων ςχεδίων δράςθσ για τθν Καινοτομία
Υλοποίθςθ κατάρτιςθσ για 76 υποψιφιεσ επιχειρθματικζσ
Επιχειρθματικότθτα, ζργο που εξακολουκεί να υλοποιείται

ομάδεσ

ςτθν

Συμβουλευτικι και δράςεισ φιλοξενίασ και αναδοχισ ςτθν Επιχειρθματικότθτα
Δράςεισ δικτφωςθσ ςτθν Εξωςτρζφεια, τθν Καινοτομία και τθν Επιχειρθματικότθτα
Ανάπτυξθ και λειτουργία διαδικτυακισ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ – ψθφιακισ βιβλιοκικθσ
Δράςεισ προβολισ και δθμοςιότθτασ
Για τθν υλοποίθςθ του ζργου πραγματοποιικθκαν:
1. Οργάνωςθ και Διοίκθςθ των Ρράξεων.
2. Ρροβολι και Δθμοςιότθτα.
3. Εξωτερικι αξιολόγθςθ των Ρράξεων (το παρόν ζργο)
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7.3.2 Η οργάνωςη του ζργου
Θ ουςιαςτικι εφαρμογι και θ επιτυχία ενόσ ζργου, ειδικότερα, ενόσ ζργου με χαρακτθριςτικά
πιλοτικοφ ζργου και ολοκλθρωμζνθσ παρζμβαςθσ, εξαρτάται ςε ςθμαντικό βακμό από το επίπεδο
οργάνωςθσ ςε διάφορουσ τομείσ:
–

από τθν επιλογι των κατάλλθλων ςυντελεςτϊν, το ςυντονιςμό των εξωτερικϊν αναδόχων,
τθν ανάπτυξθ του περιεχομζνου των ενεργειϊν και δράςεων, το χρονικό προγραμματιςμό,

–

ζωσ τθν κατάλλθλθ επιλογι των ωφελοφμενων και τθν ςυνεπι υλοποίθςθ των
προβλεπόμενων ενεργειϊν ςε διάφορεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ.

Θ οργάνωςθ των επιμζρουσ ενεργειϊν ενόσ πολυςφνκετου ζργου όπωσ το αξιολογοφμενο, πρζπει
να είναι τζτοια ϊςτε αφενόσ να ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςτόχων του και αφετζρου, να
καλφπτει τισ προςδοκίεσ και τισ ανάγκεσ των ωφελοφμενων. Το εκπαιδευτικό αντικείμενο του
ζργου παρουςιάςτθκε απόλυτα ολοκλθρωμζνο, λόγω του ότι θ οργάνωςι των ενοτιτων του ιταν
άψογα ςχεδιαςμζνθ και τα όποια προβλιματα αρχικά προζκυψαν, αντιμετωπίςτθκαν με ταχφτθτα,
ευρθματικότθτα και αξιοπιςτία.
Από τισ δυο ζρευνεσ ςυμπεραίνεται ότι:
Θ επιλογι των εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων, ςυμβοφλων εκπαιδευτϊν, μεντόρων και coach
ιταν αρκετά επιτυχισ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ και λιγότερο ςε κάποιεσ άλλεσ,
Θ επιλογι των ςτελεχϊν των επιχειριςεων – ωφελοφμενων δεν ιταν απόλυτα επιτυχισ,
ειδικά ςτα υποζργα 1 και 2,
Το εκπαιδευτικό και ςυνοδευτικό υλικό ιταν κατάλλθλα προςαρμοςμζνο ςτισ ανάγκεσ των
ωφελοφμενων και επαρκζσ,
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ιταν ςωςτά ςχεδιαςμζνο,
Θ διαίρεςι του ςε κεματικζσ ενότθτεσ ιταν επιτυχισ,
Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ ιταν επαρκισ,
Θ ςφνδεςθ κεωρίασ και πράξθσ ςυνζβαλε ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν,
Θ χρθςιμότθτα για τθν επαγγελματικι ανζλιξθ των ωφελοφμενων ιταν μεγάλθ,
Θ δυςκολία του κεωρθτικοφ μζρουσ ιταν ανεκτι,
Οι χϊροι υλοποίθςθσ ιταν κατάλλθλοι,
Θ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ ζκεςε ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και τουσ πζτυχε,
Ο χρόνοσ των ςυναντιςεων ςυμβουλευτικισ αξιοποιικθκε,
Δόκθκαν αρκετζσ ευκαιρίεσ δικτφωςθσ.
Τα αξιολογικά κριτιρια που επελζγθςαν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν αξιολόγθςθ διαφόρων
ςτοιχείων του ζργου, ςτα 23 διαφορετικά ερωτθματολόγια και οδθγοφσ ςυνζντευξθσ που
χρθςιμοποιικθκαν ςυνολικά (9 κατά τθν α’ ζρευνα και 14 κατά τθν β’ ζρευνα), κρίνονται απόλυτα
κατάλλθλα, δεν αφινουν κενά μθ αξιολογοφμενα ςτοιχεία του ζργου και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ
χαρακτθρίηονται ιδιαίτερα ευρθματικά.
Κετικά κα είχε αξιολογθκεί αν υπιρχε και θ δυνατότθτα αυτό-αξιολόγθςθσ των ςυντελεςτϊν.
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7.3.3 υμπεράςματα ανά Τποζργο
ΥΡΟΕΓΟ 1
Τόςο οι ωφελοφμενοι, όςο και οι εκπαιδευτζσ και ςφμβουλοι, ανζδειξαν τθν ςθμαντικότθτα του
ζργου και το χαρακτιριςαν τόςο ωσ «καινοτόμο», όςο και «απαραίτθτο», ειδικά για τθ τρζχουςα
περίοδο που διανφει θ χϊρα. Τόνιςαν ότι πρζπει να ςυνεχιςτεί, γιατί υπάρχει υψθλό ενδιαφζρον,
προςφζρει ςθμαντικι υποςτιριξθ και γιατί δθμιουργεί κουλτοφρα εξωςτρζφειασ ςτισ επιχειριςεισ.
Το υποζργο ζγινε αποδεκτό με μεγάλο ενκουςιαςμό, όπωσ αποδεικνφεται από αυκόρμθτα κετικά
ςχόλια ςε φφλλα αξιολόγθςθσ ςτα οποία δεν υπιρχε ςχετικι πρόβλεψθ ςχολίων. Χαρακτθριςτικά
ςχόλια είναι:
«Με βοικθςε πολφ»,
«Σα παραδείγματα ιταν πολφ καλά»,
«Ο ςφμβουλοσ ζκανε μεγάλεσ προςπάκειεσ»,
«Με βοικθςαν τα real case studies και τα best practices ςτον κλάδο».
Ζνα ςθμαντικό εφρθμα/πρόβλθμα, είναι ότι αρκετά ςτελζχθ επιχειριςεων απλά περίμεναν από το
ςφμβουλο να τουσ ετοιμάςει ζνα ςχζδιο Εξωςτρζφειασ, χωρίσ να επικεντρϊνονται ςτο πωσ κα
αναπτφξουν τισ γνϊςεισ/δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τουσ, ϊςτε να αποκτιςουν το know
how και να γίνουν αυτόνομεσ. Ρικανόν, το ςυγκεκριμζνο Υποζργο είναι περιςςότερο καινοτόμο
από αυτό που μπορεί να υποδεχκεί και να ςτθρίξει θ Ελλθνικι πραγματικότθτα. Ακόμα κι ζτςι
όμωσ, ςυμβάλλει αποφαςιςτικά ςτθ ςταδιακι αλλαγι νοοτροπίασ. Είναι χαρακτθριςτικό, ότι
αρχικά κάποια ςτελζχθ επιχειριςεων ωσ «Εξωςτρζφεια», εννοοφςαν τθ ςυμμετοχι τουσ ςε κάποιεσ
εκκζςεισ του εξωτερικοφ, ςφμφωνα με τα ευριματα τθσ ζρευνασ του αναδόχου αξιολόγθςθσ. Στισ
περιπτϊςεισ που οι διοργανωτζσ απευκφνκθκαν απευκείασ ςε ςτελζχθ επιχειριςεων και όχι ςτισ
ίδιεσ τισ επιχειριςεισ δια των διοικιςεων, τα ευριματα ωσ προσ τθ μζγιςτθ δυνατι
αποτελεςματικότθτα εμφανίηονται λιγότερο ικανοποιθτικά και αντίςτροφα. Γίνεται φανερό ότι θ
δζςμευςθ των επιχειριςεων δια τθσ θγεςίασ τουσ, αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτο βακμό
επιτυχίασ. Ακόμα, τα ςτελζχθ των μεγάλων επιχειριςεων, ειδικά ςε όςεσ ικανοποιείτο θ
προαναφερόμενθ ςυνκικθ δζςμευςθσ ι μθ των ίδιων των επιχειριςεων, οι οποίεσ διζκετεσ ιδθ ςε
μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό κάποιουσ μθχανιςμοφσ εξωςτρζφειασ, αντιμετϊπιςαν «πιο
ςυμβατικά» το πρόγραμμα, ςε αντίκεςθ με τισ μεςαίεσ κυρίωσ και κάποιεσ μικρότερεσ
επιχειριςεισ, τα ςτελζχθ των οποίων ζδειξαν πραγματικι «δίψα» για να υποςτθριχκοφν ςτθν
ανάπτυξθ ι/και ςτροφι προσ εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ.
Θ οργάνωςθ, θ προετοιμαςία, ο ςχεδιαςμόσ, θ εκπαίδευςθ, το εκπαιδευτικό υλικό και οι γνϊςεισ
που προςφζρκθκαν κεωροφνται από τα ιςχυρά πλεονεκτιματα του προγράμματοσ. Το ίδιο θ
ςυνεργαςία και ο δίαυλοσ επικοινωνίασ με τον ΣΕΒ και τον ΣΕΒΕ. Θ παροχι τθσ Συμβουλευτικισ
μζςα ςτισ ίδιεσ τισ εταιρείεσ, αφοφ ο ίδιοσ ο ςφμβουλοσ ςυναντοφςε τουσ ωφελοφμενουσ ςτο χϊρο
τουσ αξιολογείται ωσ πάρα πολφ κετικό ςτοιχείο Καινοτομίασ.
Ραρόλα αυτά, ακόμθ και όςοι ιταν απόλυτα και ςυνολικά ικανοποιθμζνοι, φαίνεται να
διατυπϊνουν κάποιεσ προτάςεισ ωσ ςθμεία βελτίωςθσ. Τζτοια, οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι
κεωροφν τθ βελτίωςθ του χρονικοφ προγραμματιςμοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των κριτθρίων
ςυμμετοχισ των εκπαιδευόμενων, τθ ςφνταξθ των παραδοτζων, τθν απουςία πρακτικϊν
παραδειγμάτων και αςκιςεων (case studies) όπωσ και τθν αμοιβι τουσ.
Ριο ςυγκεκριμζνα, για το χρονικό προγραμματιςμό, οι περιςςότεροι ςφμβουλοι κεϊρθςαν, ότι κα
μποροφςε να υπάρχει μεγαλφτερθ ευελιξία χωρίσ περιοριςμοφσ ςτθ διαχείριςθ χρόνου και τθ
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διάρκεια των ςυναντιςεων. Δθλαδι, χωρίσ να αλλάξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςυμβουλευτικισ,
να αυξθκεί ο αρικμόσ των ςυναντιςεων, με διάρκεια δφο ωσ τρεισ ϊρεσ θ κάκε ςυνάντθςθ, για
αποφυγι πνευματικισ κόπωςθσ/ςφγκρουςθσ με λοιπά κακικοντα κακθμερινότθτασ από πλευράσ
ωφελουμζνων. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, θ χρονικι πίεςθ από πλευράσ εκπαιδευόμενων,
απζτρεπε τθν εμβάκυνςθ ςε κζματα εξωςτρζφειασ.
Τα ευριματα τθσ ζρευνασ, δείχνουν πωσ το πρόγραμμα βοικθςε ςε μεγαλφτερο βακμό όςα
ςτελζχθ επιχειριςεων, είχαν ιδθ μια αρχικι εξοικείωςθ με τθν ζννοια τθσ εξωςτρζφειασ και τα
ςτελζχθ – ωφελοφμενοι είχαν υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ. Για το λόγο αυτό, θ ςυντριπτικι
πλειοψθφία των ςυμβοφλων, εκτιμά πωσ χρειάηεται να γίνεται καλφτερθ προεπιλογι
ςυμμετεχόντων και να γίνει μια αρχικι καταγραφι των αναγκϊν και απαιτιςεϊν τουσ. Μςωσ ο
διαχωριςμόσ ςε περίπτωςθ επανάλθψθσ παρόμοιου ζργου ςε περιςςότερουσ κφκλουσ, με
διαφορετικό επίπεδο δυςκολίασ, να αμβλφνει το κζμα αυτό. Ακόμα, θ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ
αποτελεί ιςχυρό εχζγγυο επιτυχίασ. Για το λόγο αυτό πιςτεφεται ότι θ επαφι είναι πιο κετικό να
γίνεται με τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ παρά απ’ ευκείασ με ςτελζχθ.
Το ςχζδιο εξωςτρζφειασ (παραδοτζο) δυςκόλεψε κάποιουσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςε
ςυνδυαςμό με τα παραπάνω αναφερκζντα. Κάποιοι, δεν είχαν επαρκείσ γνϊςεισ για τθ ςφνταξθ
ενόσ επιχειρθματικοφ ςχεδίου, ενϊ θ ζλλειψθ χρόνου δε βοικθςε ςτο να αποκτιςουν το αναγκαίο
ενδιαφζρον, ϊςτε να επενδφςουν χρόνο και να αςχολθκοφν με αυτό. Πταν γινόταν αντιλθπτόσ ο
φόρτοσ εργαςίασ που απαιτοφςε το ςχζδιο, φαινόταν να χάνεται το αρχικό ενδιαφζρον οριςμζνων
και να μθν ζχουν τθ διάκεςθ να το ςυντάξουν. Αυτι θ δυναμικι εμφανίηεται αςκενζςτερθ ςτισ
πολφ μικρζσ επιχειριςεισ.
Θ πρόταςθ των περιςςότερων ςυμβοφλων, είναι ότι τα παραδοτζα δεν πρζπει να είναι
προκακοριςμζνα, αλλά να ανταποκρίνονται ςε αυτό που ηθτοφν οι εκπαιδευόμενοι, να υπάρχει
δθλαδι εξειδίκευςθ και εξατομίκευςθ. Κατά τθν άποψθ των ςυμβοφλων, κα πρζπει να είναι πιο
ευζλικτο το πρόγραμμα και πιο ελαςτικό αναφορικά με τα παραδοτζα. Αξίηει διερεφνθςθσ θ
πρόταςθ για κίνθτρα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ ςε ςχζςθ με περιςςότερο ενεργό ςυμμετοχι όπωσ
κάποιο bonus ι πιςτοποίθςθ. Από τθν άλλθ, είναι ςαφζσ ότι το Ρρόγραμμα αξίηει πραγματικά να
αξιολογθκεί κετικά και μόνο από το γεγονόσ του ότι προςφζρει δωρεάν μια υψθλοφ επιπζδου
υπθρεςία προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.
Θ παρουςίαςθ μελετϊν περίπτωςθσ (Case Studies) κατά τθ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ αποδείχκθκε
πολφ ενδιαφζρουςα και πολφτιμθ, κακϊσ το κεωρθτικό μζροσ γινόταν περιςςότερο απτό και
καλφτερα αντιλθπτό. Για το λόγο αυτό προτείνεται να ενιςχυκεί ακόμα περιςςότερο.
Αρκετοί εκπαιδευτζσ και ςφμβουλοι, εξζφραςαν δυςαρζςκεια ςχετικά με το φόρτο εργαςίασ, ο
οποίοσ κρίκθκε χρονοβόροσ και μεγαλφτεροσ από τον αναμενόμενο. Επιπρόςκετα, ιδιαίτερα για
όςουσ ζπρεπε να μετακινθκοφν ςε άλλεσ πόλεισ ηθτικθκε να επανεξεταςτεί και να καλυφκεί θ
οικονομικι επιβάρυνςθ που οι μετακινιςεισ αυτζσ επζφεραν. Εντοφτοισ αυτό δεν ιταν δυνατόν
κακϊσ οι πόροι του Ρρογράμματοσ υπιρξαν ςαφϊσ κατανεμθμζνοι εξ αρχισ.
Συνοψίηοντασ, θ πλειοψθφία των εκπαιδευτϊν και ςυμβοφλων κρίνει πωσ το Ρρόγραμμα
επιτυγχάνει τον κφριο ςτόχο του, δθλαδι τθν υποςτιριξθ και ανάπτυξθ των δεξιοτιτων
εξωςτρζφειασ ςε ςτελζχθ επιχειριςεων. Στο πλαίςιο αυτό, προτείνουν να υπάρχει ςυνζχεια και να
διατθροφνται οι επαφζσ ακόμθ και μετά το πζρασ του προγράμματοσ.
ΥΡΟΕΓΟ 2
Τα γενικά ςυμπεράςματα είναι ανάλογα με αυτά του πρϊτου υποζργου. Χαρακτιριςαν
«ςθμαντικό, καινοτόμο, εξαιρετικι πρωτοβουλία» αλλά και «απαραίτθτο», κακϊσ γενικά δεν
υπάρχει κουλτοφρα καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ. Αποτυπϊκθκε ότι οι επιχειριςεισ ςτθν Ελλάδα
δεν ζχουν «Μονάδα Ραραγωγισ Καινοτομίασ» δθλαδι εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν παραγωγι ι
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τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ, γεγονόσ που επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να χτίςει πάνω ςε αυτό
το κενό.
Το ςφνολο των εμπλεκομζνων εκφράςτθκε πολφ κετικά, τόςο μζςω των ερωτθματολογίων, όςο και
των ςυνεντεφξεων. Τα κετικά ςχόλια ιταν αρκετά, ακόμα και ςε ςθμεία που δεν υπιρχε ςχετικι
ερϊτθςθ. Οι ωφελοφμενοι κα ικελαν να ζχουν τθ δυνατότθτα να επιςκεφτοφν όςο είναι αυτό
δυνατό, επιχειριςεισ που καινοτομοφν.
Θ επιλογι των ωφελουμζνων δεν κρίκθκε από τουσ ςυντελεςτζσ τόςο ικανοποιθτικι, όςο άλλα
δομικά του ςτοιχεία. Στισ περιπτϊςεισ που οι διοργανωτζσ απευκφνκθκαν απευκείασ ςε ςτελζχθ
επιχειριςεων για τθ ςυμμετοχι τουσ και όχι ςτισ διοικιςεισ των επιχειριςεων για τθν επιλογι
ςτελεχϊν που κα μετείχαν, τα ευριματα ωσ προσ τθ μζγιςτθ δυνατι αποτελεςματικότθτα
εμφανίηονται λιγότερο ικανοποιθτικά και αντίςτροφα. Γίνεται φανερό ότι θ δζςμευςθ των
επιχειριςεων δια τθσ θγεςίασ τουσ, αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτο βακμό επιτυχίασ. Ακόμα,
τα ςτελζχθ των μεγάλων επιχειριςεων, ειδικά ςε όςεσ ικανοποιείτο θ προαναφερόμενθ ςυνκικθ
δζςμευςθσ ι μθ των ίδιων των επιχειριςεων, οι οποίεσ διζκετεσ ιδθ ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο
βακμό κάποιουσ μθχανιςμοφσ καινοτομίασ, αντιμετϊπιςαν με μικρότερθ αφοςίωςθ το πρόγραμμα,
ςε αντίκεςθ με τισ μεςαίεσ κυρίωσ (και κάποιεσ μικρότερεσ επιχειριςεισ), τα ςτελζχθ των οποίων
ζδειξαν πραγματικι «δίψα» για να υποςτθριχκοφν ςτθν ανάπτυξθ καινοτομίασ. Επίςθσ, όπωσ
εκτιμοφν οι ςυντελεςτζσ, κατά τθν επιλογι των ςτελεχϊν που κα ςυμμετάςχουν, κα ζπρεπε να
αξιολογείται καλφτερα το μζγεκοσ/ δυναμικι των επιχειριςεων.
Το ςθμαντικότερο πρόβλθμα που αντιμετϊπιςαν οι ςφμβουλοι, ιταν θ δυςκολία ζωσ και άρνθςθ
ςτθν παροχι ςτοιχείων από πλευράσ επιχειριςεων. Ρροτάκθκε να είναι εξ αρχισ ενθμερωμζνεσ οι
εταιρείεσ για τθ φφςθ του προγράμματοσ και τισ απαιτιςεισ, ϊςτε και όλεσ οι πλευρζσ,
ςυμμετζχοντεσ, ςυνεργάτεσ και θ ίδια θ αρχι, να δεςμεφονται για τθ χριςθ των ςτοιχείων. Τα
ςθμεία τα οποία οι εκπαιδευτζσ και οι ςφμβουλοι πιςτεφουν πωσ χριηουν βελτίωςθσ, αν και
βρίςκονται ςε πολφ υψθλό επίπεδο, αφοροφν τον χρονικό προγραμματιςμό, τθν αξιολόγθςθ των
κριτθρίων ςυμμετοχισ των ωφελοφμενων, τθ ςφνταξθ των παραδοτζων, τθν ανάγκθ αφξθςθσ και
βελτίωςθσ των πρακτικϊν παραδειγμάτων και αςκιςεων (case studies) όπωσ και τθ ςυνολικι
αμοιβι των ςυνεργατϊν του ΣΕΒ. Συγκεκριμζνα:
Χρονικόσ προγραμματιςμόσ.
Αρκετοί ςφμβουλοι εκτίμθςαν, ότι κα ιταν καλφτερο να διαφοροποιθκεί θ θμεριςια
διάρκεια του προγράμματοσ των ςυναντιςεων ςυμβουλευτικισ με αφξθςθ του αρικμοφ
τουσ. Επιπλζον, εκτίμθςαν, πωσ θ φυςικι παρουςία είναι πολφ δεςμευτικι τόςο για τουσ
ςυμβοφλουσ, όςο και για τουσ ωφελοφμενουσ. Υπιρχε πίεςθ από πλευράσ εργοδοτϊν προσ
τουσ εργαηομζνουσ ςυμμετζχοντεσ- εκπαιδευόμενουσ, για μείωςθ του χρόνου των
ςυναντιςεων με τουσ ςυμβοφλουσ, γεγονόσ που απζτρεπε τθν εμβάκυνςθ ςε κζματα
καινοτομίασ και τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ. Θ ζλλειψθ χρόνου από
τθ μεριά των ωφελουμζνων, δεν ςυμβάδιηε με τον μεγάλο όγκο του παραδοτζου. Για τουσ
παραπάνω λόγουσ, θ ςυντριπτικι πλειοψθφία κεωρεί ότι κα ζπρεπε να λαμβάνονται
υπόψθ ςτον προγραμματιςμό οι επιπλζον ςυναντιςεισ ςτο χϊρο των επιχειριςεων, αλλά
και να επιτεπόταν θ επικοινωνία με τα ςτελζχθ μζςω e-mail και Skype, κακϊσ είναι
απαραίτθτο να υπάρχει ανατροφοδότθςθ με θλεκτρονικά μζςα. Είναι όπωσ είπαν, ο κφριοσ
τρόποσ με τον οποίο παρζχονται οι ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ.
Το παραδοτζο
Θ πρόταςθ αρκετϊν ςυμβοφλων, είναι ότι τα παραδοτζα δεν πρζπει να είναι
προκακοριςμζνα, αλλά να ανταποκρίνονται ςε αυτό που ηθτοφν οι ωφελοφμενοι, να
υπάρχει δθλαδι εξειδίκευςθ.
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Case Studies
Θ παρουςίαςθ Case studies, αποδείχκθκε πολφ ενδιαφζρουςα και πολφτιμθ κακϊσ το
κεωρθτικό κομμάτι γινόταν περιςςότερο και καλφτερα αντιλθπτό. Για το λόγο αυτό
προτείνεται να ενιςχυκεί ακόμα περιςςότερο.
Αμοιβι
Αρκετοί εκπαιδευτζσ και ςφμβουλοι, εξζφραςαν δυςαρζςκεια ςχετικά με το φόρτο
εργαςίασ, ο οποίοσ κρίκθκε μεγαλφτεροσ από τον αναμενόμενο. Επιπρόςκετα, ιδιαίτερα
για όςουσ ζπρεπε να μετακινθκοφν ςε άλλεσ πόλεισ ηθτικθκε να επανεξεταςτεί και να
καλυφκεί θ οικονομικι επιβάρυνςθ που οι μετακινιςεισ αυτζσ επζφεραν. Εντοφτοισ αυτό
δεν ιταν δυνατόν κακϊσ οι πόροι του Ρρογράμματοσ υπιρξαν ςαφϊσ κατανεμθμζνοι εξ
αρχισ. Ρροτάκθκε ακόμα, να δθμιουργθκεί και ςτελεχωκεί κατάλλθλα κάποιο τθλεφωνικό
κζντρο (Help Desk) αποκλειςτικά για το πρόγραμμα, ϊςτε να υπάρχει αμεςότθτα ςτθν
επικοινωνία και ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν.
ΥΡΟΕΓΑ 3 & 4
Το ςφνολο ςχεδόν των ςυντελεςτϊν, διατφπωςε κετικι άποψθ όςον αφορά ςτθν οργάνωςθ του
προγράμματοσ και τθ ςυνολικι υποςτιριξθ που παρζχει ςε εν δυνάμει νεοφυείσ εταιρείεσ. Οι
κεωρθτικζσ γνϊςεισ και θ κατάρτιςθ που ζλαβαν οι ομάδεσ ςυνολικά, ςυντζλεςαν ϊςτε να ζχουν
τθν ευκαιρία οι αρχικζσ τουσ ιδζεσ να μετατραποφν ςε επιχείρθςθ. Θ υποςτιριξθ ςτα επόμενα
ςτάδια μετά τθν επιμόρφωςθ, ιταν κακοριςτικι και ςε μεγάλο βακμό καινοτόμοσ. Οι ςυντελεςτζσ
με τουσ οποίουσ ερχόταν ςε επαφι θ κάκε ομάδα, ςυνζβαλλε κακοριςτικά ςτο να οργανϊςει κάκε
ομάδα τθ μεκοδολογία ϊςτε να επιτφχει το ςτόχο τθσ. Μζροσ των ςυντελεςτϊν, κυρίωσ Σφμβουλοι
και Μζντορεσ, δεν κρίκθκαν τόςο κετικά όςο οι άλλοι ςυντελεςτζσ. Το πρόγραμμα υποςτθρίχκθκε
με ικανοποιθτικι προβολι, που ςυνζβαλλε κετικά κυρίωσ ςτα ςυγκεκριμζνα υποζργα.
Πλοι ανεξαρτιτωσ οι ωφελοφμενοι, είχαν πολφ υψθλό επίπεδο μόρφωςθσ και μποροφςαν να
υποςτθρίξουν τεχνικά τθν ιδζα τουσ. Υπιρχε πλθκϊρα επιχειρθματικϊν ςχεδίων που αφοροφςαν
ςε διαφορετικοφσ κλάδουσ. Μεγάλο ενδιαφζρον εκδθλϊκθκε για επιχειρθματικζσ ιδζεσ του κλάδου
τθσ πλθροφορικισ, τθσ τεχνολογίασ, τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ανακφκλωςθσ αλλά και των
τροφίμων, καλλυντικϊν και υγείασ. Μάλιςτα κάποιεσ πατζντεσ διακρίκθκαν ςτο εξωτερικό
αναδεικνφοντασ τθν ανταγωνιςτικότθτα των επιχειρθματικϊν ιδεϊν. Ραρόλα αυτά, οι coaches
κρίνουν πωσ δεν ζδειχναν όλοι οι ςυμμετζχοντεσ τον ίδιο βακμό δζςμευςθσ (commitment).
Αναφζρκθκε μάλιςτα το γεγονόσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ που ιταν ταυτόχρονα ενεργοί φοιτθτζσ ι ςε
διαδικαςία μεταπτυχιακοφ, δεν μποροφςαν να δεςμευτοφν χρονικά ςτο πρόγραμμα, λόγω του
φόρτου εργαςίασ που είχαν ιδθ.
Ωσ προσ το βακμό ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, κάποιεσ ομάδεσ το είχαν αναπτφξει
περιςςότερο από κάποιεσ άλλεσ. Αρκετζσ ομάδεσ, είχαν ςυλλάβει τθν ιδζα και ικελαν να
αποκτιςουν τισ γνϊςεισ ϊςτε να προςδιορίςουν εάν μπορεί να μετεξελιχκεί ςε επιχείρθςθ. Σε
κάποιεσ ομάδεσ, από τεχνικι άποψθ, ο βακμόσ ωριμότθτασ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου ιταν
μεγαλφτεροσ. Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων ςυνεχϊσ προχωροφςαν ςε βελτιϊςεισ και
αλλαγζσ ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα για τθν προϊκθςθ του προϊόντοσ. Σε
κάκε περίπτωςθ, πριν τθν υποςτιριξθ του προγράμματοσ και τθν ςυμβολι των ςυντελεςτϊν
υποςτιριξθσ, ο βακμόσ ωριμότθτασ κυμαινόταν από το πρϊιμο ωσ το αρχικό ςτάδιο, ενϊ μετά τθν
κακοδιγθςθ, θ οποία κατά ςυντριπτικι πλειοψθφία κρίκθκε αναγκαία και κακοριςτικι, ο βακμόσ
ωριμότθτασ των ςχεδίων ζφκαςε ςε πολφ ανϊτερο επίπεδο. Αναφορικά με το υποςτθρικτικό υλικό,
αυτό κρίνεται υψθλοφ επιπζδου.
Υπιρξαν παρατθριςεισ και προτάςεισ για βελτίωςθ των δομϊν φιλοξενίασ, χωρίσ όμωσ αυτό να
αιτιολογθκεί αν και ηθτικθκε αιτιολόγθςθ.
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Οι coaches κρίνουν πωσ το πρόγραμμα χρειάηεται να προςφζρει καλφτερθ δικτφωςθ. Επομζνωσ,
προτείνουν μεγαλφτερθ επαφι με εξωτερικοφσ παράγοντεσ και κυρίωσ με φορείσ χρθματοδότθςθσ.
Αρκετοί coaches αντιμετϊπιςαν δυςκολία με το χρονικό προγραμματιςμό των ομάδων που είχαν
αναλάβει, κυρίωσ λόγω των παράλλθλων υποχρεϊςεων που είχαν.
Θ χρονικι ςυγκυρία κατά τθν υλοποίθςθ του ζργου, δεν ιταν κετικι λόγω των προβλθμάτων τθσ
οικονομίασ ςτο Ευρωπαϊκό και περιςςότερο ςτο Ελλθνικό περιβάλλον, για να μεγιςτοποιθκοφν οι
ευκαιρίεσ εξεφρεςθσ χρθματοδότθςθσ για τισ υποψιφιεσ επιχειριςεισ. Είναι το ςθμείο που
ςθμειϊκθκαν τεράςτιεσ δυςκολίεσ χωρίσ δυνατότθτα λφςεων.
ΥΡΟΕΓΟ 5
Οι ομάδεσ ςυντονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ που ςφςτθςε ο Ανάδοχοσ/ Ανακζτουςα Αρχι,
λειτοφργθςαν πολφ καλά και ζλυςαν προβλιματα εν τθ γενζςει. Ζδειξαν αρκετά μεγάλθ ευελιξία
και ευρθματικότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ ηθτθμάτων.
Για παράδειγμα επιλφκθκαν ςε ςφντομο χρόνο μικρά ςυντονιςτικά προβλιματα με τισ δομζσ ςτο
Υποζργο 1. Στα Υποζργα 3 και 4 βελτιϊκθκε το θμεριςιο και ωριαίο πρόγραμμα, μόλισ ζγινε
αντιλθπτό ότι αποτελοφςε μερικό πρόβλθμα για αρκετοφσ ωφελοφμενουσ. Στα ίδια Υποζργα 3 και 4
βελτιϊκθκε μετά τον α’ κφκλο ο τρόποσ επιλογισ των ωφελουμζνων μζςω τθσ αξιολόγθςθσ τθσ
ωριμότθτασ ευρφτερου αρικμοφ παραμζτρων.
Θ ψθφιακι βιβλιοκικθ, χαρακτθρίηεται υψθλοφ επιπζδου. Θ θλεκτρονικι πφλθ του ζργου όμωσ,
δεν επικοινωνικθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ωφελοφμενουσ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο, κακϊσ
κάποιοι διλωςαν πωσ δεν τθν γνϊριηαν τθν φπαρξθ του ςυγκεκριμζνου εργαλείου.
Θ δθμοςιότθτα που ζλαβε το ζργο αξιολογείται κετικά, κακϊσ ζδραςε ςτοχευμζνα ςε ςχζςθ με τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ που υπιρχαν.
Σε όλεσ τισ δράςεισ και τα ζντυπα ι θλεκτρονικά αρχεία του ζργου, τθρικθκαν οι υποχρεϊςεισ για
τθν δθμοςιότθτα ςυγχρθματοδοτοφμενων ενεργειϊν.
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7.4 Προτάςεισ για την κάλυψη επιμζρουσ θεμάτων
Οι προτάςεισ που κεωρείται ότι κα πρζπει να εξεταςτοφν από τα ςτελζχθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
ενόψει μελλοντικϊν ενεργειϊν με παρόμοια χαρακτθριςτικά, περιγράφονται ςτθ ςυνζχεια.
Ρροτείνεται:
–

να γίνει περιςςότερο εντατικι και πιο ςτοχευμζνθ προςπάκεια, ϊςτε να κατανοιςουν τα
ςτελζχθ επιχειριςεων, ότι πρζπει να δθμιουργιςουν εςωτερικό μθχανιςμό ανάπτυξθσ τθσ
Εξωςτρζφειασ και τθσ Καινοτομίασ. Δθλαδι ουςιαςτικά να ζπρεπε να αξιοποιιςουν τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, όχι ωσ μια περιςταςιακι ενζργεια αλλά να «μάκουν πϊσ
να μακαίνουν», ϊςτε να είναι ικανζσ ςτο μζλλον να αναπροςαρμόηουν, βελτιϊνουν,
επικαιροποιοφν το ςχζδιό τουσ και ςτθν εξωςτρζφεια και τθν καινοτομία.

–

να βελτιωκεί ο τρόποσ επιλογισ των ωφελουμζνων, κυρίωσ με ςυνεργαςία με τισ
επιχειριςεισ και όχι απευκείασ ςε ςτελζχθ και να ςυναρτάται με δζςμευςθ τθσ επιχείρθςθσ
ςτο ανϊτερο επίπεδο διοίκθςθσ.

–

να αυξθκεί ο βακμόσ ενθμζρωςθσ των επιχειριςεων από τουσ ςυνεργάτεσ που ζρχονται ςε
επαφι μαηί τουσ, για τθν ανάγκθ παροχισ ςτοιχείων ςτουσ ςυμβοφλουσ ϊςτε να επιτφχουν
ςτο ζργο τουσ. Ενδεχομζνωσ όταν προκφπτει ανάλογο κζμα, να απαιτείται επαφι με τθν
επιχείρθςθ από υψθλότερθσ βακμίδασ ςτζλεχοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Ακόμα
προτείνεται να εξεταςτεί θ υπογραφι από τουσ ςυμβοφλουσ που υποςτθρίηουν
επιχειριςεισ εν λειτουργία, πρωτοκόλλου εμπιςτευτικότθτασ, ειδικά με τισ επιχειριςεισ
που αποφεφγουν να διακζςουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία ςτο ςφμβουλο λόγω απορριτου.

–

ςε ςυνεργαςία με τισ επιχειριςεισ, να γίνει προςπάκεια μείωςθσ του φόρτου εργαςίασ των
ςτελεχϊν των επιχειριςεων τθ ςυγκεκριμζνθ περίοδο υλοποίθςθσ. Αυτό είναι εφικτό αν
προβλθκοφν τα οφζλθ για τθν επιχείρθςθ.

–

να εξετάηεται κατά περίπτωςθ, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των ωφελοφμενων και εφόςον
ςυνκικεσ όπωσ οι χρόνοι μετακινιςεων, οικονομικι επιβάρυνςθ από τθν ανάγκθ διαμονισ
εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων κλπ το επιτρζπουν, θ μείωςθ του απαιτοφμενου θμεριςιου
χρόνου που καταλαμβάνεται από δράςεισ εκπαίδευςθσ ι/και ςυμβουλευτικισ, με
επιμικυνςθ τθσ ςυνολικισ χρονικισ διάρκειασ.

–

να εξεταςτεί θ περίπτωςθ τθσ αυτο-αξιολόγθςθσ των εμπλεκομζνων ομάδων
(ωφελουμζνων, εκπαιδευτϊν, ςυμβοφλων κλπ).

–

να αναπτυχκεί μθχανιςμόσ εκ των υςτζρων παρακολοφκθςθσ (follow up), μετά τθ λιξθ τθσ
επιμόρφωςθσ ι /και τθσ ςυμβουλευτικισ.

–

να ςυνεχίςει να εμπλουτίηεται θ βάςθ δεδομζνων που αναπτφχκθκε από το φορζα.

–

να δθμιουργθκεί τθλεφωνικό κζντρο (help desk) αποκλειςτικά για το πρόγραμμα, ϊςτε να
υπάρχει αμεςότθτα ςτθν επικοινωνία και αποτελεςματικότθτα ςτθν αναηιτθςθ
πλθροφοριϊν.

–

να βελτιωκεί θ δικτφωςθ ςτα Υποζργα τθσ Καινοτόμου Επιχειρθματικότθτασ. Να υπάρξει
μεγαλφτερθ επαφι με φορείσ χρθματοδότθςθσ.

–

να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα επιςκζψεων των ωφελοφμενων τθσ Καινοτομίασ υπό το
ςυντονιςμό του Αναδόχου του ζργου, ςε επιχειριςεισ που καινοτομοφν.

–

να αξιολογθκεί θ δυνατότθτα επιςκζψεων των ωφελοφμενων τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε
ςχετικζσ επιχειριςεισ υπό το ςυντονιςμό του Αναδόχου του ζργου, όπου κα τουσ δοκεί
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χρόνοσ να δουν τθν επιχείρθςθ αλλά και να ςυνομιλιςουν με το υψθλό επίπεδο διοίκθςθσ
τθσ επιχείρθςθσ.
–

να ερευνθκεί θ δυνατότθτα περαιτζρω εκπαίδευςθσ και επαγγελματικισ πιςτοποίθςθσ για
τουσ ςυμβοφλουσ, τουσ coaches και τουσ μζντορεσ.

7.5 Εν κατακλείδι
Με το ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των Ρράξεων και των Υποζργων
τουσ, ο ΣΕΒ προςζφερε ςτο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικισ κοινότθτασ μια
ιδιαίτερα ςθμαντικι Ρρωτοβουλία:
–

Οι Ρράξεισ που χρθματοδοτικθκαν από το ΕΡ Εκπαίδευςθ & Δια Βίου Μάκθςθ είναι
ενταγμζνεσ ςτουσ ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 7 & 8: Ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ
Ενθλίκων:
1. ςτισ 8 Ρεριφζρειεσ Σφγκλιςθσ, ιτοι ςτισ Ρεριφζρειεσ Ανατολικισ Μακεδονίασ & Κράκθσ,

Θπείρου, Κεςςαλίασ, Λονίων Νιςων, Δυτικισ Ελλάδασ, Ρελοποννιςου, Βορείου Αιγαίου
και Κριτθσ και
2. ςτισ 3 Ρεριφζρειεσ Σταδιακισ Εξόδου, ιτοι ςτισ Ρεριφζρειεσ Κεντρικισ Μακεδονίασ,

Δυτικισ Μακεδονίασ και Αττικισ.
–

Θ υλοποίθςθ των ανωτζρω Ρράξεων, και των Υποζργων τουσ, ςυμβάλλει ουςιαςτικά ςτθν
ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ και είναι ςε πλιρθ ςυμβατότθτα με:
1. το Στρατθγικό Στόχο 4 του ΕΡ,
2. το Γενικό Στόχο: Ενίςχυςθ τθσ Δια Βίου Εκπαίδευςθσ, διευκόλυνςθ τθσ πρόςβαςθσ και

μείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ ςτθν εκπαίδευςθ,
3. τουσ Ειδικοφσ Στόχουσ: Ενίςχυςθ του ςυςτιματοσ και των υπθρεςιϊν Δια Βίου

Εκπαίδευςθσ και τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ ςε αυτιν - αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ μζςω παροχισ
ειδικϊν κινιτρων και Ανάπτυξθ τθσ Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθσ.
υποςτθρίηοντασ τθν ανάπτυξθ ι βελτίωςθ, κατά περίπτωςθ, των δεξιοτιτων ςτελεχϊν
επιχειριςεων και τθν ανάπτυξθ ικανοφ ανκρωπίνου δυναμικοφ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων ςτισ οποίεσ απαςχολοφνται.
–

Οι Ρράξεισ που χρθματοδοτικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ ζχουν κοινά και
ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τόςο ςτο ςχεδιαςμό όςο και κατά τθν υλοποίθςθ. Ταυτόχρονα,
κάκε ζνασ από τουσ πυλϊνεσ (Υποζργα) ζχει ολοκλθρωμζνθ μεκοδολογία βάςει τθσ οποίασ
ςχεδιάςτθκε και υλοποιικθκε με ζμφαςθ ςτθν υιοκζτθςθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ
και τθσ ςυνδυαςμζνθσ πολφ-επίπεδθσ υποςτιριξθσ προσ το ανκρϊπινο δυναμικό των
ελλθνικϊν επιχειριςεων.

–

Ο ΣΕΒ επεδίωξε και κατάφερε να αναδείξει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ςτελεχϊν
εξειδικευμζνων και να πετφχει τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων των ςτελεχϊν αυτϊν. Οι
αναβακμιςμζνεσ δεξιότθτεσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, αποτελοφν μζςο για τθ βελτίωςθ
τθσ Εξωςτρζφειασ, τθσ Καινοτομίασ και τθσ Νζασ Επιχειρθματικότθτασ και εν τζλει για τισ
ίδιεσ τισ επιχειριςεισ ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθ βελτίωςθ τθσ ίδιασ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τουσ.

–

Θ Ρρωτοβουλία κατάφερε με οργανωμζνο τρόπο να καλφψει ταυτόχρονα, με ςφγχρονο και
ολοκλθρωμζνο τρόπο, διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ των ςτελεχϊν τθσ ελλθνικισ επιχειρθματικισ
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κοινότθτασ, κυρίωσ μεςαίου μεγζκουσ επιχειριςεων. Μζςα από ςυνδυαςμζνεσ δράςεισ,
βρίςκεται ςτθ διαδικαςία ολοκλιρωςθσ ενόσ Ρρογράμματοσ εκνικισ εμβζλειασ με
ςθμαντικι περιφερειακι διάςταςθ και ποικιλότθτα ςτθ ςυμμετοχι ςτελεχϊν από τθν
πλευρά των επιχειριςεων. Κατά ςυνζπεια εμφανίηει χαρακτθριςτικά ενόσ Ρρογράμματοσ
που μπορεί ςε επόμενα ςτάδια να υλοποιθκεί ωσ mainstream Ρρόγραμμα.
–

Θ Ρρωτοβουλία δραςτθριοποιείται ςε δφςκολεσ λειτουργικζσ περιοχζσ τθσ
επιχειρθματικότθτασ, ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ «νζεσ» για τα ςτελζχθ και τισ επιχειριςεισ,
που απαιτείται να ενςωματϊςουν ςτακερζσ και παγιωμζνεσ διαδικαςίεσ ςυνεχοφσ
μάκθςθσ. Αυτό αποτζλεςε και το ςθμαντικότερο πρόβλθμα, ςε ςυνδυαςμό με τθν αςάφεια
του διακριτοφ ρόλου και του ζργου του Συμβοφλου/ Coach/ Μζντορα. Από τθν άλλθ και
ςτον τομζα αναβάκμιςθσ του επαγγελματικοφ περιγράμματοσ και των δεξιοτιτων και τθσ
ποιότθτασ των custom υπθρεςιϊν Συμβοφλου/ Coach/ Μζντορα προσ τα ςτελζχθ των
επιχειριςεων, υπάρχουν ακόμθ περικϊρια ςθμαντικισ βελτίωςθσ.

–

Οι Ρράξεισ είχαν αυξθμζνο διαχειριςτικό φόρτο, λόγω των απαιτιςεων του ςυςτιματοσ
διαχείριςθσ και ελζγχου του ΕΣΡΑ 2007-2013. Ταυτόχρονα, οι Ρράξεισ είχαν αυξθμζνο
διαχειριςτικό φόρτο, κυρίωσ λόγω των αναγκϊν αυξθμζνου ςυντονιςμοφ των τεςςάρων
Υποζργων. Το ζργο λόγω του καινοτόμου χαρακτιρα, τθσ μεκοδολογίασ ανάπτυξθσ και του
περιεχομζνου του, απαίτθςε ςθμαντικοφσ πόρουσ από το ΣΕΒ. Ραρά ταφτα δεν υπιρξαν
διαχειριςτικά προβλιματα και ο φορζασ ανταποκρίκθκε επαρκζςτατα ςτισ απαιτιςεισ του
ζργου.

–

Ο ΣΕΒ μζςα από τθν υλοποίθςθ και των τεςςάρων Υποζργων, ενδυναμϊνεται τόςο κεςμικά
όςο και επιχειρθςιακά. Το γεγονόσ ότι ο ΣΕΒ υλοποίθςε τα Υποζργα 1 και 3 με
αυτεπιςταςία, ενίςχυςε τθ κεςμικι και επιχειρθςιακι του ικανότθτα, γιατί πλζον τθσ
ικανισ διαχείριςθσ, δθμιοφργθςε ομάδεσ και δίκτυα για το ςυντονιςμό των Ρράξεων, για
τθν υλοποίθςθ δράςεων και ςε Ρεριφερειακό επίπεδο και τθ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτο
εςωτερικό περιβάλλον του φορζα αλλά και ςτο δίκτυο των επιχειριςεων. Ειδικότερα, ο ΣΕΒ
υλοποίθςε:
1. Δικτφωςθ με επιχειριςεισ ϊςτε να αξιοποιείται, να διαχζεται και να κεφαλαιοποιείται

θ εμπειρία από τθν εφαρμογι των υπολοίπων Υποζργων και των επιμζρουσ δράςεων.
2. Ραρακολοφκθςθ και αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων από τθν εφαρμογι ςυνολικά των

υποζργων.
3. Εκπόνθςθ εργαλείων και ανάδειξθ δράςεων δικτφωςθσ και ςυλλογικισ υποςτιριξθσ

προσ τα ςτελζχθ των επιχειριςεων.
4. Μεταφορά τεχνογνωςίασ, αξιολόγθςθσ και διάδοςθσ των αποτελεςμάτων των

Ρράξεων ςε επιχειριςεισ, φορείσ και οργανιςμοφσ χάραξθσ πολιτικισ.
–

Ο ΣΕΒ, μζςα από τθν υλοποίθςθ των Ρράξεων, ανζπτυξε τεχνογνωςία και εργαλεία για να
μπορζςει να αναβακμίςει το ρόλο που κλικθκε να διαδραματίςει ςτθν υποςτιριξθ των
ελλθνικϊν επιχειριςεων μελϊν του και όχι μόνο. Ανζπτυξε περιεχόμενο και εργαλεία, τα
οποία μποροφν να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά με άλλεσ ςυνιςτϊςεσ/ υπθρεςίεσ
/εργαλεία ενόσ ςυλλογικοφ ςυςτιματοσ υποςτιριξθσ των ςτελεχϊν των επιχειριςεων,
μζςα από τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ του. Θ «ολοκλιρωςθ» των
υπθρεςιϊν και θ ανάπτυξθ ενόσ ςυνολικοφ πολυεπίπεδου πλαιςίου παροχισ υπθρεςιϊν,
ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ δράςεισ που υλοποιεί ο φορζασ, είναι πρωτίςτθσ ςθμαςίασ.
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Παραρτιματα: Αποτελζςματα και Εργαλεία Ερευνών
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