GLOBAL SPIN – Kansainvälinen yrittäjyys ja yritysten oppiminen: akateemistan spin
off -yritysten toimivien kansainvälistymisstrategioiden edistäminen
ERASMUS + - KA2 KNOWLEDGE ALLIANCES
Projektin numero: 574706-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-KA
Lisätietoa: http://globalspin.eu/
Tervetuloa lukemaan neljättä, ja samalla viimeistä, GLOBAL-SPIN uutiskirjettämme. GLOBALSPIN -projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Erasmus+ KA2 Knowledge Alliances -ohjelmasta. Projektin tavoitteena on tukea eurooppalaisten akateemisten spin-off -yritysten ja
startuppien kansainvälistymistä innovatiivisen valmennustyökalun avulla. Lue, mitä olemme
saaneet aikaan!
 Projektikonsortio tapasi neljännen ja viimeisen kerran Portossa Portugalissa 9.10.2018.
Tapaamisen isännöi Advancis. Tapaamisen aikana käytiin läpi projektin edistymistä ja
tulevia haasteita, jotka liittyvät erityisesti projektin tulosten hyödyntämiseen sekä
verkkopohjaisen valmennusalustan kehittämiseen ja
pilotointiin. Tapaamisen aikana perehdyttiin suoritettuihin ja jäljellä oleviin tehtäviin, minkä pohjalta partnereille muodostui selkeä käsitys projektin nykytilanteesta.
 CCS Kreikasta on kehittänyt
ahkerasti valmennusohjelman verkko-oppimisalustaa, jonka beta-versio esitettiin konsortiotapaamisessa Portossa. Tapaamisen aikana partnerit keskustelivat tämän digitaalisen valmennustyökalun rakenteesta, muotoilusta ja hyödyistä. CCS on kehittänyt
verkko-oppimisalustaa partnereiden sopimien muutosten pohjalta, ja valmennustyökalu on parhaillaan valmis testattavaksi.
Valmennusohjelma koostuu kolmesta, erillisiä oppimispilareja sisältävästä, pääosiosta:
Kansainvälisen yrittäjän oppiminen ja kasvu, Tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä Kansainvälisten osaajien rekrytointi. Nämä kolme pääosiota muodostavat yhdessä kokonaisuuden, joka tukee akateemisten spin-off –yritysten ja startuppien kilpailukyvyn parantamista kansainvälisillä markkinoilla.

 Spin-off yritysten ja startuppien johtajat, HR-asiantuntijat, yrittäjät, opettajat, tutkijat ja
opiskelijat ovat testanneet GLOBAL-SPIN -valmennustyökalua vuoden 2018 marraskuun
alusta lähtien. Valmennustyökalu tullaan testaamaan 15 osallistujalla jokaisessa partnerimaassa. Pilotoinnin aikana osallistujilta kerätään palautetta italialaisen partnerin Promimpresan kehittämällä arviointilomakkeella valmennustyökalun teknisestä toimivuudesta sekä valmennusohjelman oppimissisällöstä. Valmennustyökalu tullaan viimeistelemään loppukäyttäjiltä saadun arvokkaan palautteen pohjalta. Inova Iso-Britanniasta,
organisoi pilotoinnin ja kokoaa yhteen pilotoinnista saadun palautteen.

Jos haluat osallistua pilotointiin, ota yhteyttä johonkin seuraavista tahoista (voit olla
yhteydessä mihin tahoon tahansa, mikäli maassasi ei ole kontaktihenkilöä):
•
•
•
•
•
•
•

CCS Digital Education (Kreikka): d.kostopoulou@ccseducation.com
Patrasin yliopisto (Kreikka): rigou@ceid.upatras.gr
Advancis Business Services Oy (Portugali): a.silveira@advancis.pt
Vaasan yliopisto (Suomi): Annika.Hissa@muova.fi
Promimpresa srl (Italia): euprojects@promimpresa.it
Inova Konsultonti (UK): econchis@inovaconsult.com
FGUGREM korkeakoulusäätiö (Espanja): amegaides@fundacionugrempresa.es

Tämä asiakirja on laadittu Euroopan komission tuella, mutta se edustaa ainoastaan asiakirjan tekijöiden näkemyksiä eikä komissio ole vastuussa siinä olevien tietojen käyttämisestä.

