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Εισαγωγή

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών 
και προκλήσεων
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συμμετέχοντες και 

τους 
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στις εκδηλώσεις 

Ηλεκτρονική και face to 
face αξιολόγηση της 

εκπαίδευσης εβδομάδας 
στην ιταλία από τους 

συμμετέχοντες της

Έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε 
από τους εταίρους
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Το εγχειρίδιο καλών πρακτικών και προκλήσεων είναι ένα βασικό ορόσημο στην βιωσιμότητα

των τελικών αποτελεσμάτων του έργου.



Υπόβαθρο
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• Έμπνευση για τη δημιουργία του project ήταν οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν

από διάφορες EU δραστηριότητες. Στόχος του προγράμματος είναι η ώθηση

της απασχόλησης των νέων και η δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων

στις αγροτικές περιοχές μέσω των coworking spaces.

• Στις αγροτικές περιοχές παρουσιάζονται έντονα μεγάλες προκλήσεις όπως τα

μεγάλα ποσοστά ανεργίας (ειδικά στους νέους), η έλλειψη επαγγελματικών

ευκαιριών και η έλλειψη καινοτομίας.

• Τα Co-working spaces είναι μία πολύ καλή ιδέα για τη δημιουργία

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων καινοτομίας

ενισχύοντας έτσι το ανθρώπινο δυναμικό, ευνοώντας τη δικτύωση και την

ανταλλαγή γνώσεων και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης.



Σλοβενία

Στη Σλοβενία τα co-working είναι κοινόχρηστα γραφεία μέσα στα οποία

μπορεί να δημιουργηθεί ένα φιλικό κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης.

Η διάδοση και προώθηση των co-working spaces στην Σλοβενία

ευνοήθηκε από την κυβερνητική πολιτική σχετικά με την

επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση.

Οι εταίροι του έργου επισκέφθηκαν το Poligon Creative Center, το

μεγαλύτερο co working space στη Σλοβενία, το οποίο αποτελεί επίσης

ιδανικό μέρος για τις δημιουργικές κοινότητες που δραστηριοποιούνται

στον τομέα της δημιουργικής οικονομίας, κοινωνικής

επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. (http://www.poligon.si/en/)
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Σλοβενία

Οι εταίροι επισκέφθηκαν επίσης το Katapult, μία θερμοκοιτίδα

επιχειρηματικότητας και co-working space, το οποίο βρίσκεται στο

χωριό Trbovlje, της περιοχής Zasavje (https://katapult.si/). Στο

συγκεκριμένο coworking space πραγματοποιήθηκε επίσης η θεματική

εκδήλωση με βασικό αντικείμενο τους χώρους αυτούς.

Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να μάθουν σημαντικά και χρήσιμα

πράγματα από την εμπειρία και τις γνώσεις της κοινότητας. Η γνώση η

οποία αποκτήθηκε ήταν αποτέλεσε θεμελιώδη παράγοντα για την

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών υλικών του έργου.

Τρία άτομα από Σλοβενία συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εβδομάδα με

θέμα τα coworking spaces στην Ιταλία. Απέκτησαν γνώση, χρήσιμες

και ενδιαφέρουσες πληροφορίες και γνώρισαν καινούργια άτομα σε

ένα διεθνές περιβάλλον.
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Ιταλία

Το πρόγραμμα ήταν γεμάτο προκλήσεις αλλά και γεμάτο έμπνευση την

ίδια στιγμή, καθώς επέτρεψε στους εταίρους του να ανταλλάξουν

απόψεις, να μοιραστούν εμπειρίες και να δημιουργήσουν νέες ιδέες

συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των ομάδων στόχων που

εμπλέκονταν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η εκπαιδευτική εβδομάδα για coworking spaces πραγματοποιήθηκε στο

Barco Ducale, ένα ιστορικό κτίριο του 17ου αιώνα, ο οποίο είχε

πρόσφατα ανακαινιστεί σε ένα προσωρινό co-working.

Οι εταίροι και οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να τεστάρουν τι

ευκαιρίες και προκλήσεις υπάρχουν όταν ένας τέτοιος χώρος μπαίνει

ξανά σε λειτουργία.
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Ιταλία

Οι εταίροι επισκέφθηκαν επίσης το Warehouse Marche, που

βρίσκεται στη Marotta (https://warehouse.marche.it/), ως

παράδειγμα ενός βιομηχανικού κτιρίου που μετατράπηκε σε co-

working space.

Στο Warehouse Marche πραγματοποιήθηκε και η αντίστοιχη

θεματική εκδήλωση για τα coworking spaces. Οι εταίροι είχαν την

ευκαιρία να μάθουν σημαντικά πράγματα από την εμπειρία των

ιδιοκτητών του coworking, και παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν

την δυνατότητα να δουν πραγματικές εμπειρίες βάση όσον

έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
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Ελλάδα
Στην Ελλάδα, σε αγροτικές περιοχές είναι δύσκολο

να συναντήσει κανείς κάποιο coworking space

λόγω του ότι υπάρχει έλλειψη αρχικού κεφαλαίου για

την έναρξη μίας τέτοιας δραστηριότητας και λόγω

του ότι ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι

συγκεντρωμένος στην πρωτεύουσα της χώρας

όποτε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πετύχει

εκεί.

Στην Λάρισα, υπάρχουν μόνο δύο σημεία που

προωθούν την φιλοσοφία του coworking: το Lido

και το SB technologies. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία

να επισκεφθούν και τους δύο χώρους.
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Ελλάδα

Τρία άτομα από Ελλάδα είχαν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική

εβδομάδα με θέμα τα coworking spaces που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία. Τα βασικά

σημεία που εντόπισαν ήταν ότι:

•Όταν κάποιος ξεκινά μία επιχειρηματική δραστηριότητα, το αρχικό κεφάλαιο προέρχεται

συνήθως από προσωπικές οικονομίες.

•Μία επιχείρηση αρχίζει να έχει κέρδη συνήθως μετά τα 2 πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

•Η κοινότητα σε ένα a co-working είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την

βιωσιμότητα του.

•Η περιοχή και ο εσωτερικός-εξωτερικός σχεδιασμός ενός coworking είναι οι δυο

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρώτη εντύπωση των επισκεπτών ή πελατών.

•Τα Co-working spaces χρειάζεται να προσφέρουν εμπειρίες και εκπαιδεύσεις.
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Ισπανία

Τα Co-working spaces είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την οικονομική και

κοινωνική ανάπτυξη μίας περιοχής και επίσης μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο

όπου τα νέα άτομα δεν θα εγκαταλείπουν τις αγροτικές περιοχές όπως η

Extremadura για να βρουν ευκαιρίες απασχόλησης σε μία πόλη.

Η ευαισθητοποίηση σχετικά με την έννοια της συνεργασίας είναι απαραίτητη σε

περιοχές όπως η Extremadura, καθώς οι άνθρωποι συχνά στερούνται τη

γνώση, τα εργαλεία και τη νοοτροπία να ξεκινήσουν τη δική τους

δραστηριότητα, ενώ η χρηματοδότηση μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα.

Οι δυνητικοί επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορούν να βρουν

υποστήριξη και ότι μπορούν να οικοδομήσουν win-win σχέσεις με άλλους

επιχειρηματίες. Ένα coworking space μπορεί να αποτελέσει το ιδανικό σημείο για

το σκοπό αυτό.
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Ισπανία

Οι Ισπανοί συμμετέχοντες στη εκπαιδευτική εβδομάδα της Ιταλίας απέκτησαν

γνώσεις στο πως δουλεύει ένα coworking space και με ποιον τρόπο μπορεί να

ανακαινισθεί και να αξιοποιηθεί ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο. Επιπλέον, είχαν την

ευκαιρία να ενισχύσουν τις ομαδικές τους δεξιότητες και ικανότητές μέσα από

ασκήσεις που του έβαζαν να δουλεύουν σε ομάδες.

Οι νέοι που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση της εκπαίδευσης μπόρεσαν να

αποκτήσουν επίσης αυτές τις δεξιότητες.

Μακροπρόθεσμα, οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την υλοποίηση του έργου

θα αποτελέσουν το θεμέλιο για μια αλλαγή νοοτροπίας και μια μεγαλύτερη

προδιάθεση για καινοτόμους τρόπους εργασίας.
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Λετονία

Τα coworking spaces εξαπλώνονται στις πόλεις της Λετονίας. Οι

τοπικοί δήμοι συχνά στηρίζουν την ίδρυσή τους.

Εκτός αυτού, ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων και κενών κτιρίων

αναπτύσσεται ραγδαία στη χώρα. Συνεπώς, είναι σημαντικό να

διατηρηθούν αυτά τα κτίρια μέχρι να χρησιμοποιηθούν εκ νέου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο

Darba Vieta (https://darbavieta.rocks/), οι εταίροι είχαν τη

δυνατότητα να μάθουν για τη βέλτιστη πρακτική του συνδέσμου

"Free Riga”, που λειτουργεί ως ενδιάμεση γραμμή μεταξύ των

ιδιοκτητών κτιρίων και της Κοινότητας του space.
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Λετονία

Στις αγροτικές περιοχές της Λετονίας, οι χώροι συνεργασίας μπορούν

να αποτελέσουν σημαντικό κομμάτι για την ανάπτυξη της τοπικής

κοινωνίας.

Τα soft skills καθώς και οι επιχειρηματικές δεξιότητες πρέπει να

διαχειρίζονται με επιτυχία τους χώρους συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εβδομάδας στην Ιταλία, οι

συμμετέχοντες από την Λετονία απέκτησαν δεξιότητες σχετικά με την

έναρξη και τη διαχείριση coworking spaces. Τους δόθηκε επίσης η

ευκαιρία να εξετάσουν και να πειραματιστούν στο πως να γίνουν

επιχειρηματίες μέσω της δημιουργίας coworking spaces σε

εγκαταλελειμμένους χώρους.
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Νορβηγία

Η έννοια του coworking αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς στη Νορβηγία

τόσο ως επιχειρηματική ιδέα (επενδυτές που διευκολύνουν έναν χώρο

εργασίας) όσο και από την προοπτική λειτουργίας και ανάπτυξης του (ομάδα

επιχειρηματιών που ξεκινούν την ανάπτυξη ενός τέτοιου χώρου).

Η ηγεσία ενός χώρου συνεργασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη

βιωσιμότητά του, καθώς οι χώροι συνεργασίας δεν είναι απλά χώροι.

Η αντίστοιχη εκδήλωση με θεματική τα coworking spaces διοργανώθηκε στο

χώρο Flow Co Working Space (http://www.flownorway.com/). Ο χώρος

ξεκίνησε ως πρωτοβουλία όπου οι νέοι επιχειρηματίες χρησιμοποίησαν ένα

εγκαταλελειμμένο Ζυθοποιείο μπύρας για να δημιουργήσουν και να

διευκολύνουν επιχειρηματικές δράσεις.
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Νορβηγία

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εταίροι έλαβαν feedback

για το πώς ένα coworking space μπορεί να είναι χρήσιμο για

την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής.

Οι συμμετέχοντες από την Νορβηγία που συμμετείχαν στην

πιλοτική φάση της εκπαίδευσης απέκτησαν πολλές χρήσιμες

γνώσεις καθώς και νέες πληροφορίες σχετικά με την ηγεσία

τέτοιων χώρων, ενώ οι συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική

εβδομάδα της Ιταλίας τόνισαν την επιτυχία της ανταλλαγής

εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.
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Κοινές προκλήσεις και προτεραιότητες
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• Τα Co-working είναι απαραίτητα για τις αγροτικές περιοχές και τις μικρές πόλεις καθώς οι

συγκεκριμένες περιοχές παρέχουν λίγες ευκαιρίες στα νέα άτομα.

• Τα Co-working θα πρέπει να δημιουργούνται με βάση τις ανάγκες των χρηστών αυτών των

περιοχών.

• Τα ιδιωτικά co-working spaces είναι λιγότερο επιτυχημένα από τα δημόσια κυρίως λόγω του

αρχικού κεφαλαίου που απαιτείται και των εξόδων συντήρησης.

• Το στρατηγικό όραμα και το βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο είναι θεμελιώδη για την επιτυχία μιας

τέτοιας δραστηριότητας.

• Η πολιτική και η χρηματοδότηση που ευνοεί την επιχειρηματικότητα των νέων, η συντήρηση και

ανακαίνιση αυτών των χώρων, καθώς και η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου μπορεί να

ευνοήσουν την εξάπλωση των co-working spaces.



Follow up & βιωσιμότητα
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• Οι εταίροι δεσμεύονται να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα

βασικά ενδιαφερόμενα μέλη για να αξιοποιηθούν στην πράξη τα παραδοτέα

του έργου.

• Ειδικότερα, όλα τα εκπαιδευτικά υλικά και το παρόν φυλλάδιο θα δίνονται

στους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς δωρεάν, όπως επίσης θα

χρησιμοποιούνται και από τους εταίρους του έργου στις καθημερινές

δραστηριότητές τους .

• Μεταξύ άλλων πιθανών δράσεων: νέες κοινές πρωτοβουλίες, όπως

μαθήματα κατάρτισης και ερευνητικές δραστηριότητες, συνεργασία με

υφιστάμενους χώρους συνεργασίας ή/και δημιουργία νέων.



Προτάσεις για νέα προγράμματα
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• Οι εταίροι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που

προσφέρει η ΕΕ σε επίπεδο στήριξης για clusters, hubs και

νεανικής επιχειρηματικότητας.

• Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι οι δυνατότητες χρηματοδότησης

στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus+ και Cosme.


