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Χρηματοδοτείται από την Εθνική 

Υπηρεσία της Ιρλανδίας

 
Με την υποστήριξη του προγράμματος 
Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γνωρίστε την Ομάδα 
Έργου 
Εταίροι 

Το SYNERGY προωθείται από την 
κοινοπραξία επτά οργανισμών από όλη 
την Ευρώπη, και συγκεκριμένα την 
Ιρλανδία, την Κύπρο, τη Γερμανία, την 
Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελλάδα και τη 
Φινλανδία. 
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http://www.meathpartnership.ie
http://www.cardet.org
http://www.innoventum.fi


 

Καλωσόρισμα 
Παρουσιάζοντας το 

SYNERGY 

Το SYNERGY είναι μια πρωτοβουλία B2B 
που επιδιώκει να συνδέσει τους ιδιοκτήτες 
των επιχειρήσεων και να δημιουργήσει 
μεταξύ τους μακροχρόνιες σχέσεις υψηλής 
αξίας και ποιότητας. 
 
Η δικτύωση με ανθρώπους που 
κατανοούν τις φιλοδοξίες και τις 
προκλήσεις σας, και είναι πρόθυμοι να 
μοιραστούν και να υποστηρίξουν το ταξίδι 
της επιχείρησή σας, είναι στην καρδιά του 
SYNERGY. 
 

 
Το SYNERGY εργάζεται επίσης για τη 
μείωση της απόστασης του πραγματικού 
κόσμου μεταξύ των ευκαιριών κατάρτισης 
που προσφέρει ο κλάδος ΕΕΚ στους 
ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων και τις 
απαιτήσεις των ιδιοκτητών των 
επιχειρήσεων όσον αφορά στην 
κατάρτιση, στην ανάπτυξη και στη 
βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Για ποιον είναι το 
SYNERGY? 
Το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του 
προγράμματος SYNERGY είναι: 
 

• Οργανώσεις Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(ΕΕΚ) και οι επαγγελματίες που 

εργάζονται στην υποστήριξη της 

ανάπτυξης του τομέα των μικρο-

επιχειρήσεων 

• Διαχειριστές / Ιδιοκτήτες μικρο-

επιχειρήσεων 

Οι εταίροι του έργου SYNERGY 
εργάζονται με αυτές τις ομάδες-στόχους 
για την παραγωγή σχετικού 
εκπαιδευτικού υλικού, και τη δημιουργία 
μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου 
αυτές οι ομάδες μπορούν να 
αλληλεπιδράσουν και να δικτυωθούν από 
κοινού για τη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 
 

 

Τι θα κάνει το SYNERGY? 
Στόχοι του Έργου 

 
Κύριοι στόχοι του έργου είναι: 
 
1. Υποστήριξη μιας κουλτούρας μάθησης 
μέσα στις ΜΜΕ 
 
2. Η υποστήριξη της συνεχούς 
επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτών ΕΕΚ, με στόχο την ενίσχυση 
της γνώσης και της κατανόησης του 
επιχειρηματικού κόσμου. 
 
3. Η δημιουργία μιας αίσθησης κοινότητας 
μεταξύ των ιδιοκτητών των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων και των παρόχων ΕΕΚ 
 
4. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μιας σειράς 
από οικονομικά αποδοτικά, ευέλικτα, peer-
to-peer μικρο-κοινωνικά δίκτυα μάθησης για 
την αύξηση του φάσματος των 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών και 
υποστηρικτικών δομών 
 
5. Η παροχή μιας σουίτας μέσων μάθησης 
πλούσια σε πόρους που θα καλύπτει 
συγκεκριμένες ανάγκες για δεξιότητες στον 
τομέα των ΜΜΕ. 
 
Συνολικά, το SYNERGY έχει ως στόχο να 
ελαχιστοποιήσει την επιχειρηματική 
αποτυχία, και να αναδείξει τον πλούτο της 
γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης των 
ιδιοκτήτων επιχειρήσεων σε όλη την 
Ευρώπη. 


