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Υφιστάμενη κατάσταση & Χάρτης Ευκαιριών
Η περίληψη του πρώτου παραδοτέου του έργου προσφέρει τα βασικά συμπεράσματα και ιδέες, που
συγκεντρώθηκαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και τον Χάρτη των Ευκαιριών του
Προγράμματος Αγροτικής Ανασυγκρότησης των Νέων. Αυτή η σύναψη αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
•

Ιστορικό και ανάλυση περιβάλλοντος.

•

Χάρτης Ευκαιριών: δυνατότητες περιοχής και αναπτυσσόμενοι τομείς.

•

Βιβλιογραφία πάνω στην συνεργατική διαχείριση και δεξιότητες

•

Μέθοδοι εκπαίδευσης

•

Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές: μετατροπή εγκαταλελειμμένων χώρων, αποτελεσματική συνεργατική διαχείριση
και τοπική συνεργατική ανάπτυξη

•

Εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων μαθητών

•

Ενημέρωση εμπειρογνωμόνων
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Ιστορικό και περιεχόμενο
Περιοχές Μελέτης
Troms (Νορβηγία)
Marche (Ιταλία)
Λάρισα (Ελλάδα)
Zasavje (Σλοβενία)
Latgale (Λετονία)
Extremadura (Ισπανία)
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Ιστορικό και περιεχόμενο
Διαθεσιμότητα εγκαταλελειμμένων κτηρίων
Troms (NO): Κλειστές τοπικές επιχειρήσεις σε κεντρικές εμπορικές περιοχές, κλειστά σχολεία σε
μικρά χωριά.
Marche (IT): Αποθήκες( μεγάλη χωρητικότητα και δαπανηρή ανακαίνιση), κλειστές τοπικές
επιχειρήσεις σε εμπορικές περιοχές που βρίσκονται σε κέντρα πόλεων και κάποιοι δημόσιοι χώροι
πολιτιστικής αξίας.
Λάρισα (GR): Κλωστοϋφαντουργικά εργοστάσια και κτήρια.
Zasavje (SLO): Θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο, μηχανολογικό εργοστάσιο, αποθήκες κτηρίων.
Latgale (LA): κλειστά σχολεία και κτήρια κοιτώνων σε αγροτικές περιοχές, εργοστάσια για
συσκευασμένα κατά την διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης.
Extremadura (SP): Σιλός από το 50-60, Παλιά πτέρυγα πολιτοφυλακής, Παλαιά Φυλακή Cáceres,
Παλιός Σιδηροδρομικός Σταθμός, Ιστορικά Κτίρια στις Παλαιές Πόλεις και τα Κέντρα των Πόλεων.
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Χάρτης Ευκαιριών
Δυνατότητες και Αναπτυσσόμενοι τομείς (1)

Ο τριτογενής τομέας είναι ο κύριος τομέας σε όλες τις περιοχές
μελέτης, ακολουθούμενος από τον δευτερογενή τομέα σε όλες τις
περιπτώσεις. Εκτός από το Zasavje (SLO), οπού όσο ο πρωτογενής,
όσο και ο τριτογενής τομέας αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40%
του ΑΕΠ.
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Χάρτης Ευκαιριών
Δυνατότητες και Αναπτυσσόμενοι τομείς (2)
Λάρισα (GR) είναι το κέντρο της οικονομικής δραστηριότητας της
Θεσσαλίας με συνεχή εξέλιξη στην βιομηχανία, καθώς και στον τομέα
των υπηρεσιών. H γεωργία είναι μια γόνιμη δραστηριότητα, χάρη
στην εξαιρετικά γόνιμη ποικιλία της.
Marche (IT) χαρακτηρίζεται από ένα πρότυπο εκτεταμένης
εκβιομηχάνισης, με την επικράτηση μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ειδικευμένων στους τομείς των παραδοσιακών
προϊόντων “made in Italy”. Το αγροτικό του τοπίο παρουσιάζει
επίσης ένα μεγάλο δυναμικό κοινωνικού τουρισμού.
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Χάρτης Ευκαιριών
Δυνατότητες και Αναπτυσσόμενοι τομείς (3)
Η πιο διάσημη επιχείρηση στη Latgale (LA) είναι η λιανική. Περίπου το
ένα τέταρτο όλων των εγγεγραμμένων νομικά προσώπων δηλώνουν
την επιχείρησή τους ως κάποια μορφή λιανικής πώλησης και,
επιπλέον σχεδόν το 94% εργάζεται στο λιανικό εμπόριο. Άλλοι τομείς
περιλαμβάνουν την παραγωγή καλλιεργειών, την εκτροφή αγροτικών
ζώων, την εμπορία ακινήτων και τις υπηρεσίες μεταφορών.
Οι άνθρωποι στο Troms (NO) παραδοσιακά ζούσαν από την αλιεία
και την γεωργία, όλα με βάση την εποχή. Σήμερα η αλιεία είναι μια
σύγχρονη βιομηχανική επιχείρηση που μεταφέρεται από
πολυάσχολες αλιευτικές κοινότητες στην στεριά.
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Χάρτης Ευκαιριών
Δυνατότητες και Αναπτυσσόμενοι τομείς (4)
Η Zasavje είναι μια συγκεκριμένη περιοχή μεταλλευμάτων στην Σλοβενία.
Η οικονομική άνθιση της περιοχής ξεκίνησε πριν από διακόσια πενήντα
χρόνια, εξαιτίας του μαύρου-χρυσού άνθρακα, ο οποίος υπαγορεύει
επίσης την ανάπτυξη άλλων κλάδων της βιομηχανίας της περιοχής. Η
βιομηχανία γυαλιού χρονολογείται επίσης, για πάνω από εκατό πενήντα
χρόνια παράδοσης στην Zasavje.
Στην Extremadura (SP), η οικονομία συνδέεται στενά με τον τριτογενή
τομέα, ο οποίος σχετίζεται κυρίως με την παραγωγή τροφίμων. Η
Extremadura έχει σαφή ηγετική θέση στους παραδοσιακούς κλάδους
τροφίμων, ποτών, αγροτικών επιχειρήσεων, μεταλλείων και τομείς
ενέργειας.
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Βιβλιογραφία πάνω στην συνεργατική διαχείριση και
δεξιότητες (1)
Οι διαδικτυακές συνεργατικές κοινότητες προσφέρουν ενημερωμένες πληροφορίες για
το CW, καθώς και συμβουλές και σύντομες οδηγίες για τους διαχειριστές συνεργατικών
χώρων στην περίπτωση της Ισπανίας, οπού το κίνημα των CW εγκαθιδρύεται (πάνω
από 900 συνεργατικοί χώροι στην χώρα το 2017)

Στην Ελλάδα και την Ιταλία η ευελιξία των συνεργατικών χώρων για άλλες χρήσεις και
σκοπούς είναι ζωτικής σημασίας (κοινωνικοί και πολιτιστικοί στόχοι, 100%
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες των συνεργατικών και στα χρονοδιαγράμματα,
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων).
Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για συνεργατικούς χώρους στην Λετονία, αλλά
μπορούν να διακριθούν τρεις τύποι: σε περιοχές ( λειτουργούν ως κοινοτικά κέντρα και
φυτώρια επιχειρήσεων), επιχειρηματικά συγκροτήματα ( χώροι που προσφέρουν
ποικίλες υπηρεσίες όχι μόνο σε επιχειρήσεις αλλά και για αναψυχή)και χώροι για τέχνες
και κοινωνικά έργα.
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Βιβλιογραφία πάνω στην συνεργατική διαχείριση και
δεξιότητες (2)
Υπάρχουν ήδη πολλοί συνεργατικοί χώροι στην Νορβηγία. Ο δημόσιος και
ιδιωτικός τομέας έχουν ξεκινήσει έργα και έρευνες προκειμένου να
δημιουργήσουν καλά και λειτουργικά συνεργατικά κέντρα.

Στην Σλοβενία υπάρχει ένα δομημένο δίκτυο τεχνολογικών πάρκων,
εκκολαπτηρίων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, επιταχυντών
νεοεισερχόμενων και κλασσικών συνεργατικών χώρων ( ενοικίαση χώρου/
γραφείου/ τραπεζιού και ένταξη στο δίκτυο/ κοινότητα).
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Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες
συνεργατικών (1)
Πήγαινε στη δουλειά, Συνεργατικό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
επιχειρηματίες της EOI (Ισπανική Σχολή Βιομηχανικής Οργάνωσης).
Η Reload Greece παρέχει μια νέα γενιά επιχειρηματιών με καθοδήγηση,
υποστήριξη και μέσα για τη δημιουργία επιχειρήσεων με κοινωνικό ή οικονομικό
αντίκτυπο.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση (GR) παρέχει
κατάρτιση δια βίου μάθησης, με στόχο την προώθηση της απασχόλησης των
νέων ή την ενημέρωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ενηλίκων.
Το Italia Startup είναι η μη κερδοσκοπική ένωση που εκπροσωπεί, υποστηρίζει
και δίνει φωνή στο ιταλικό οικοσύστημα καινοτομίας. Ένας από τους τομείς
εργασίας του είναι η εκπαίδευση για την επιχειρηματικότητα
.
“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες
συνεργατικών (2)
Συνέδρια όπως η ‘Ρίγα’ : Κενός χώρος+ δημιουργικές βιομηχανίες= Δημιουργικές
δημιουργίες χώρων?"
Η ελεύθερη Ρίγα φιλοξένησε ένα 'walkshop' με τίτλο Δημιουργία αστικής αξίας από τα
αχρησιμοποίητα δυναμικά των κενών κτιρίων, αντιμετωπίζοντας τους κύριους λόγους
για την εγκατάλειψη κεντρικά τοποθετημένων ακινήτων και τρόπων με τους οποίους οι
δημιουργικές και κοινοτικές ενέργειες μπορούν να ασχοληθούν με την αναζωογόνηση
δημόσιων ιδιοκτησιών.
Μαθήματα εκκίνησης για την Συναλλαγματική ροή (Νορβηγία), μαθήματα
σαββατοκύριακου(50ωρών) πάνω στο startup building, σεμινάρια πάνω στις ομαδικές
δραστηριότητες, mentorships, δικτύωση κτλ..
Ενότητες και εργαστήρια δημιουργικού κέντρου Poligon “Κάθισε κάτω, Πήρες A!”
(Σλοβενία) μια ενότητα για έννοιες επιχειρηματικού συνεταιρισμού. Πάνω από 50
διαφορετικές έννοιες συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν περαιτέρω κατά την διάρκεια του
προγράμματος.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Ενότητες

• Ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων χώρων
• Αποτελεσματική συνεργατική διαχείριση
• Συνεργασία για την τοπική ανάπτυξη
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Κέντρο γνώσης Aldealab Cáceres

Τοποθεσία

Extremadura (Ισπανία)

Ενότητες

Ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων κτηρίων
+ αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Οι δημόσιες αρχές επανεξέτασαν και εξοπλίσανε δύο παλιές
βιομηχανικές μονάδες που δεν χρησίμευαν από τη δεκαετία του
'50 για να φιλοξενήσουν το Κέντρο Γνώσης AldeaLab.
Σήμερα, είναι ένας πλήρης κόμβος καινοτομίας και επιχειρήσεων
που μετράει όχι μόνο σε χώρους συνεργασίας και γραφεία
επιχειρήσεων, επιχειρηματιών, ενώσεων και άλλων φορέων, αλλά
και αίθουσες συνεδριάσεων, αμφιθέατρα και άλλους χώρους για
την προώθηση της δημιουργικότητας, της επιχειρηματικότητας
και της καινοτομίας.
Εκτός από τις τοπικές εταιρείες, το Ecolab φιλοξενεί βασικούς
οργανισμούς σε περιφερειακό επίπεδο.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

LFdTV .- La Fabrika detodalavida

Τοποθεσία

Extremadura (Ισπανία)

Ενότητες

Τοπική Ανάπτυξη + ανακαίνιση εγκαταλελειμμένων
κτιρίων

Περιγραφή

Το LFdTV είναι ένα έργο που υλοποιήθηκε το 2015, όταν
μια ομάδα νέων αρχιτεκτόνων άρχισε να μετατρέπει δύο
μονάδες ενός παλιού εργοστασίου τσιμέντου που
εγκαταλείφθηκαν για περισσότερα από 30 χρόνια και
τους μεταμόρφωσε σε κοινόχρηστο χώρο με
πολλαπλούς σκοπούς και χρήσεις: εργαστήρια για την
τοπική κοινότητα, υπαίθριο κινηματογράφο και άλλες
δραστηριότητες αναψυχής, χώρους συνεργασίας, κλπ
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Χώροι για νεανική δημιουργία

Τοποθεσία

Extremadura (Ισπανία)

Ενότητες

Ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων χώρων +
αντίκτυπο της συνέργειας στην τοπική ανάπτυξη

Περιγραφή

Οι χώροι για νεανική δημιουργία αποτελούν κέντρα
ανάπτυξης καλλιτεχνικών και δημιουργικών
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον ελεύθερο
χρόνο. Βρισκόταν σε βιομηχανικούς χώρους ή κτίρια
που δεν χρησιμοποιούσαν πλέον (σφαγεία, σιλό,
στρατώνες της Πολιτείας, παλιές εκκλησίες κλπ.) Και
μετατράπηκαν για να χρησιμοποιηθούν από τους
νέους και επίσης να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε
πρωτοβουλία μπορεί να είναι ενδιαφέρον για αυτούς.

“This project has been funded with support from the European Commission. This publication
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the information contained therein”

Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Ελεύθερη Ρίγα

Τοποθεσία

Ρίγα (Λετονία)

Ενότητες

Ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων χώρων

Περιγραφή

Η οργάνωση υποστηρίζει και προωθεί μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αστική αναγέννηση
των αχρησιμοποίητων αστικών περιοχών, ιδίως με την
αναδιάρθρωση παλαιότερων κτιρίων και εργοστασίων
για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς.
Χαρτογράφηση κενών ακινήτων στη Ρίγα, μεσολάβηση
μεταξύ πολιτικών πρωτοβουλιών, δήμων και ιδιοκτητών,
συμμετέχουν ακόμη και σε διάλογο με την τοπική
αυτοδιοίκηση σχετικά με τα οφέλη της ανάπλασης.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Teikums

Τοποθεσία

Ρίγα (Λετονία)

Ενότητες

Αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Το TEIKUMS είναι ο χώρος συνεργασίας και
πειραματισμού της έξυπνης συνοικίας JAUNĀ TEIKA.
Ένας ανοιχτός και ζωντανός χώρος για την άνθηση
επιχειρήσεων, προσωπικοτήτων και ιδεών. Προσελκύει
νέους οργανισμούς χάρη στις δημιουργικές
δραστηριότητές τους μετά την εργασία, διοργάνωση
σεμιναρίων, εκδηλώσεων και εργαστηρίων.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Darbavieta

Τοποθεσία

Ρίγα (Λετονία)

Ενότητες

Αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Κάθε κάτοικος έχει το δικό του κλειδί και ελεύθερη
πρόσβαση σε αυτόν τον τόπο για εργασία,
εργαστήρια, στούντιο, δημιουργικούς επιχειρηματίες και
ελεύθερους επαγγελματίες, καλλιτέχνες, σχεδιαστές,
εκδηλώσεις και αλληλεπίδραση. Ξεκίνησε ως ένας
μικρός χώρος συνεργασίας και με το χρόνο διεύρυνε
τις εγκαταστάσεις του.
Οι κάτοικοι δηλώνουν ότι για μερικά επαγγέλματα
(όπως οι διαχειριστές έργων) η εργασία γίνεται πιο
εύκολα, καθώς συχνά βρίσκουν δυνατότητες
συνεργασίας.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Flow Coworking

Τοποθεσία

Tromsø (Νορβηγία)

Ενότητες

Αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Το Flow Coworking ξεκίνησε στο εγκαταλελειμμένο
ζυθοποιείο μπύρας στο Tromsø. Όταν η ζυθοποιία
μετακόμισε έξω από την πόλη, υπήρχαν πρωτοβουλίες
και διαδικασίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει το κτίριο.
Μια από τις πρώτες ιδέες ήταν το Flow - ένας χώρος
συνεργασίας. Αργότερα, αυτή η επιτυχία μεταφέρθηκε
σε έναν άλλο εγκαταλελειμμένο χώρο και τώρα είναι το
Flow-coworking. Το Flow ξεκίνησε το 2014 με 8 μέλη.
Μετά από 2 χρόνια είχε 30-40 μέλη.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Erlik- pluss

Τοποθεσία

Tromsø (Νορβηγία)

Ενότητες

Αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Το Erlikpluss είναι ένα δίκτυο αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών,
μηχανικών, δημιουργών κινούμενων σχεδίων και
καλλιτεχνών. Μοιράζονται στούντιο και κοινές
εγκαταστάσεις εργαστηρίων στο Eliborg, ένα
εγκαταλελειμμένο σχολείο.
Αυτός ο επιχειρηματικός χώρος συνεργάζεται με μικρές
εταιρείες σε ολόκληρη τη Νορβηγία.
Οι συνεργάτες είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν και να
έχουν καινοτόμα εργαστήρια στις εγκαταστάσεις.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Αστικό Πρόγραμμα

Τοποθεσία

Ελλάδα

Ενότητες

Ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων χώρων

Περιγραφή

Αποτελεί το σημαντικότερο χρηματοδοτικό εργαλείο για
καινοτόμες δράσεις και έργα που προάγουν την
οικονομική και κοινωνική αναβάθμιση / αποκατάσταση
αστικών περιοχών που βρίσκονται σε κρίση.
Ισχύει για τις μικρές και μεσαίες πόλεις και τις
υποβαθμισμένες περιοχές - που έχουν τουλάχιστον
20.000 κατοίκους - και βρίσκονται σε ευρύτερες
μητροπολιτικές περιοχές.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Bollenti Spiriti

Τοποθεσία

Plugia (Ιταλία)

Ενότητες

Τοπική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση
εγκαταλελειμμένων χώρων

Περιγραφή

Είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην ενδυνάμωση
της νεολαίας. Με μια προσέγγιση αστικής ανάπτυξης,
συνδυάζει την ανακαίνιση κτιρίων με τη δημιουργία
νέων δημόσιων εγκαταστάσεων για
κοινωνικοπολιτιστικές και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες,
αξιοποιώντας το επιχειρηματικό και δημιουργικό
δυναμικό της. Χρησιμοποιεί ευφάνταστους τρόπους για
να προσελκύσει νέους ανθρώπους στην προώθηση
ιδεών γύρω από την ανάπτυξη, την οικονομία της
γνώσης και την κοινωνική ένταξη.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Laboratori Urbani

Τοποθεσία

Plugia (Ιταλία)

Ενότητες

Τοπική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση
εγκαταλελειμμένων χώρων

Περιγραφή

Η δράση της Laboratori Urbani αναδημιουργεί δημόσιες
ιδιοκτησίες χρησιμοποιώντας μια στρατηγική
πολλαπλών ενδιαφερόντων και συμμετοχής. Η
περιφερειακή διοίκηση καλεί τους δήμους να
εντοπίσουν τα αχρησιμοποίητα κτίρια στην περιοχή
τους και την ανάκτηση τους: πρώτον, φυσική
αναγέννηση του κτιρίου, που διαχειρίζεται η τοπική
διοίκηση, δεύτερον, μια δημόσια πρόσκληση για τη
διαχείριση των νέων εγκαταστάσεων εκπαίδευσης και
πολιτιστικών σκοπών.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

PUNKT Youth Center

Τοποθεσία

Zasavje (Σλοβενία)

Ενότητες

Αποτελεσματική διαχείριση των συνεργατικών χώρων

Περιγραφή

Το PUNKT είναι ένα δημόσιο γραφείο, όπως θέλουν να
το ονομάζουν. Είναι ένας χώρος για συμμετοχή και
συνεργασίας, είναι ένας χώρος ιδεών, δικτύωσης και
γνώσης. Συνάντηση δημιουργικών και υπεύθυνων
έργων, εταιρειών, προϊόντων, πρωτοβουλιών και
ατόμων από τον Zasavje και φίλους από όλο τον
κόσμο.
Σύνδεση μεταξύ διαφόρων τομέων και κλάδων. Μια
πλατφόρμα βασισμένη στην κοινοτική συναίνεση.
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Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές
Όνομα

Katapult

Τοποθεσία

Zasavje (Σλοβενία)

Ενότητες

Τοπική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση εγκαταλελειμμένων
χώρων

Περιγραφή

Το Katapult αποτελεί ένανεπιχειρηματικό επιταχυντή που έχει
σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση της ανεργίας στο Zasavje.
Παρέχουν στις επιχειρήσεις όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες
για την ανάπτυξη της πρωτοτυπίας τους στο προϊόν. Η
αποστολή του Katapult είναι να ανοίξει νέες θέσεις εργασίας
στο Zasavje με την υποστήριξη νεοσύστατων επιχειρήσεων
που παράγουν φυσικά προϊόντα. Δημιουργούν ένα
περιβάλλον όπου οι επιχειρηματίες μπορούν να πάρουν την
απαραίτητη υποστήριξη και να βοηθήσουν στην ταχύτερη και
αποδοτικότερη ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους.
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Ανατροφοδότηση νέων - Χαρακτηριστικά του
δείγματος (1)
Σύνολο συμμετεχόντων: 89 Νέοι (56% γυναίκες και 44% άνδρες).

Το πιο αντιπροσωπευόμενο ηλικιακό εύρος: 21-30 έτη.
Επίπεδο εκπαίδευσης (κορυφαίο 3): 20% έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, 16%
μάστερ και 16% γυμνάσιο ή ισοδύναμο.

Κατάσταση απασχόλησης (κορυφαία 3): 35% απασχολούνται με μισθούς,
24% φοιτητές και 15% άνεργοι, αλλά αναζητούν εργασία.
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Ανατροφοδότηση νέων - Εκπαίδευση(2)
Γνώμη σχετικά με τη συνεχιζόμενη κατάρτιση: το 47% πιστεύει ότι είναι σημαντικό,
μόνο το 1% πιστεύει ότι είναι ασήμαντο.
Συμμετοχή σε μαθήματα (τελευταία 2 χρόνια): 55 από τα 89 έχουν συμμετάσχει σε
προγράμματα κατάρτισης (34 δεν έχουν).
Μέθοδοι κατάρτισης: προσελκύονται περισσότερο από τις μεθόδους πρόσωπο με
πρόσωπο, ακολουθούμενες από συνδυασμούς και σε απευθείας σύνδεση στην
τελευταία θέση.
Το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε συμπληρωματικά μαθήματα: 77 από 89
ενδιαφέρονται.
Εμπόδια (κορυφαία 3): υψηλό κόστος, χρονοδιάγραμμα και έλλειψη χρόνου.
Λόγοι συμμετοχής σε μαθήματα κατάρτισης (κορυφαία 3): βελτίωση του
επαγγελματικού βιογραφικού σημειώματος, διευκόλυνση της πρόσβασης στην
αγορά εργασίας.
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Ανατροφοδότηση νέων - Επιχειρηματικότητα και
σχετικοί τομείς (3)
Τομείς ενδιαφέροντος για την επαγγελματική ανάπτυξη: Το μάρκετινγκ και η διαφήμιση είναι η πιο προτιμώμενη
επιλογή, οι γλώσσες και η πληροφορική ολοκληρώνουν τα τρία πρώτα.
Το ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα: το 82% δήλωσε ναι και το 18% δήλωσαν όχι.
Οι σημαντικότεροι περιφερειακοί τομείς:
Πετρέλαιο και αλιεία, εκπαίδευση και κατάρτιση στο Troms.
Ξυλουργική και γεωργία στη Latgale.
Υπηρεσίες και λιανικό εμπόριο στο Zasavje.
Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της εκτροφής βοοειδών) στην Extremadura, ακολουθούμενη από τον τουρισμό.
Στην Ιταλία, ο τουρισμός είναι ο πιο σημαντικός, ακολουθούμενος από τη γεωργία, τον πολιτισμό και τη βιομηχανία.
Γεωργία στη Λάρισα, ακολουθούμενη από τουρισμό.
Προτιμώμενοι οικονομικοί τομείς για να εργαστούν: το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας θα ήθελε να εργαστεί στον
τομέα των υπηρεσιών, μη προσδιορίζοντας συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Η δεύτερη επιλογή ήταν η πληροφορική
και η τρίτη θέση ασχολείται με τον τουρισμό, τη διατροφή / την αγροτοβιομηχανία και τη διοίκηση / διαχείριση.
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Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων (1)
Σύνολο: 51 εμπειρογνώμονες
Ποικιλία τομέων στους οποίους εργάζονται: διαχείριση επιχειρήσεων,
πληροφορική, δημόσιες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, εκπαίδευση και
κατάρτιση κ.λπ.
Ανάγκες και προκλήσεις (όσον αφορά την οικονομία και την
επιχειρηματικότητα): έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, ανάγκη για
περισσότερη καινοτομία, παραγκωνισμός και ερήμωση, διαρθρωτικά
ζητήματα όπως το ποσοστό ανεργίας, ανάγκη για πιο ευέλικτους νόμους και
φορολογικά συστήματα.
Χρειάζονται περισσότεροι συνεργατικοί χώροι; Εξαρτάται από τους γενικούς
όρους, συμφωνείται ότι δεν υπάρχει ανάγκη στις πιο ανεπτυγμένες
περιφέρειες και πόλεις, αλλά απαιτούνται συνεργατικοί χώροι σε λιγότερο
ανεπτυγμένες και αγροτικές περιοχές.
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Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων (2)
Δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση ενός συνεργατικού χώρου:
Βασικές γνώσεις σχετικά με την έννοια της συνεργασίας, επιχειρηματικές
δεξιότητες (διευθυντικά, κοινωνικά μέσα, οργανωτικά, μάρκετινγκ), κίνητρα,
κοινωνικές δεξιότητες, ομαδική εργασία, επίλυση συγκρούσεων,
δημιουργικότητα, συνεργασία κλπ.
Προκλήσεις για το άνοιγμα των συνεργατικών χώρων: χρηματοδότηση,
γραφειοκρατία, έλλειψη ειδικής κατάρτισης, κορεσμός της αγοράς σε
ορισμένες περιφέρειες μελέτης, έλλειψη δυνητικών χρηστών κ.λπ..
Πώς μπορούν οι συνεργατικοί χώροι να ενθαρρύνουν την τοπική ανάπτυξη;
Ως οδηγοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, των συνεργειών και της
δικτύωσης, ενισχύοντας το δυναμικό των ταλέντων, δημιουργώντας ισχυρά
δίκτυα ικανά να καταπολεμήσουν συγκεκριμένες εδαφικές προκλήσεις, με τη
βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τις τοπικές κοινότητες κ.λπ.
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