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Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του
προγράμματος GLOBAL-SPIN, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Erasmus + - KA2
Knowledge Alliances της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπτύχθηκε από μια κοινοπραξία
αποτελούμενη από επτά ιδρύματα που προέρχονται από ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς
τομείς από έξι διαφορετικές χώρες. Το έργο εκπροσωπείται διοικητικά από το Fundación
General Universidad de Granada Empresa (FGUGREM) στην Ισπανία και συμμετέχει το
Πανεπιστήμιο Πατρών.
 Το έργο στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών
Ακαδημαϊκών Spin-Offs, υποστηρίζοντας τες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης της αγοράς. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της
ανάπτυξης ενός καινοτόμου και δίχως αποκλεισμούς εργαλείου κατάρτισης των
στελεχών των ακαδημαϊκών Spin-Offs στην διακρατική επιχειρηματικότητα.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και διαβάστε το φυλλάδιο για περισσότερες
πληροφορίες: http://globalspin.eu/.


Οι εταίροι ξεκίνησαν το έργο τον
Ιανουάριο του 2017, με την πρώτη
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη
Γρανάδα της Ισπανίας στις 3 Μαρτίου
2017. Αυτή η πρώτη συνάντηση ήταν ο
καταλύτης για τη συζήτηση πολλών
βασικών πτυχών του έργου και ένα σημείο
εκκίνησης για ένα φάσμα δραστηριοτήτων
που διεξάγονται το τρέχον διάστημα.

 Στο πλαίσιο του ερευνητικού σκοπού του
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου GLOBAL-SPIN με
όλους τους εταίρους στη Granada (Ισπανία, 3/3/2017)
έργου, οι εταίροι θα συμμετάσχουν σε
τέσσερις
κύριες
φάσεις
μελέτης
προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τόσο την ποιοτική όσο και την ποσοτική ανάλυση
της έρευνας. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις

για να αναπτυχθεί αργότερα το εκπαιδευτικό εργαλείο για τις ακαδημαϊκές Spin-Offs..
Αυτές οι φάσεις είναι:
•
•
•
•

Φάση 1: Περιπτωσιολογικές μελέτες και έρευνα γραφείου. Αυτή η φάση θα
αποτελείται από 6 περιπτωσιολογικές μελέτες και 1 έρευνα ανά χώρα.
Φάση 2: Έρευνα. Οι έρευνες θα συμπληρωθούν από 500 συμμετέχοντες, 75 ανά
χώρα. Οι έρευνες αυτές θα βασίζονται στην έρευνα της προηγούμενης φάσης.
Φάση 3: Ομάδες εστίασης. Με 5 συμμετέχοντες ανά χώρα, συνολικά 30, οι ομάδες
εστίασης θα επεξεργαστούν τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν.
Φάση 4: Αναφορά έρευνας. Αυτή η τελική φάση θα αποτελείται από έξι εκθέσεις
χωρών και μία συνολική έκθεση έργου που θα συνδυάζει τις γνώσεις που
αποκτήθηκαν στις προηγούμενες φάσεις.



Παράλληλα, είναι διαθέσιμος ο ιστότοπος του έργου
με αναλυτικές πληροφορίες, εβδομαδιαίες ειδήσεις
σχετικά με το GLOBAL-SPIN και μια περιοχή για τη
δημοσίευση των αποτελεσμάτων καθώς αυτά θα
προκύπτουν. Ο ιστότοπος είναι διαθέσιμος στα
Αγγλικά και ενημερώνεται συχνά.



Η φάση διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου είναι
επίσης σε εξέλιξη, ενημερώνοντας το κοινό για το
έργο. Το υλικό διάχυσης του έργου έχει αναπτυχθεί,
συμπεριλαμβανομένου ενός εκτενέστερου ντοσιέ και
ενός πιο συνοπτικού φυλλαδίου, και μπορεί να
διανεμηθεί μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων. Το
υλικό είναι διαθέσιμο σε μορφή PDF στις έξι γλώσσες
των
εταίρων
του
έργου
στην
ιστοσελίδα http://globalspin.eu/results/.



Το υλικό διάχυσης του GLOBAL-SPIN
είναι διαθέσιμο σε έξι γλώσσες

Επιπλέον,
προκειμένου
να
ενισχυθεί δυναμικά η διάδοση των
δραστηριοτήτων του έργου, έχουν
εντοπιστεί
και
έχει
πραγματοποιηθεί επαφή με ένα
σύνολο
φορέωνπολλαπλασιαστών σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο (European Multipliers)
προκειμένου να δημιουργηθούν Διάθεση του ενημερωτικού υλικού για το GLOBAL-SPIN σε ένα workshop
για επιχειρηματίες στο Πανεπιστήμιο της Granada
συνεργασίες με το Πρόγραμμα
GLOBAL-SPIN. Στον ιστότοπο του GLOABAL-SPIN είναι ήδη καταγεγραμμένοι οι φορείςπολλαπλασιαστές με τους οποίους υπάρχει ήδη συνεργασία. Αυτές οι συνεργασίες

δημιουργούνται ως αμοιβαία επωφελείς, όπου και τα δύο μέρη θα κερδίζουν από τη
σχέση αυτής της συνεργασίας. Τα κύρια οφέλη περιλαμβάνουν:
•
•
•



Διάδοση των δραστηριοτήτων.
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.
Δημιουργία θετικών δικτύων για τις επιχειρήσεις που θα προχωρούν.

Με την πρόθεση να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η δικτύωση
για τους επιχειρηματίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δημιουργείται σε Ευρωπαϊκό
επίπεδο ένα Διακρατικό Φόρουμ Επιχειρηματιών (TEF) με στόχο την ανταλλαγή
απόψεων και την υποστήριξη της διακρατικής επιχειρηματικής ανάπτυξης.

